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OUTROS DESTAQUES

TTrraabbaallhhoo  eemm  ppaarrcceerriiaa
Na teoria e na prática, ações
que aproximam os diferentes
setores da sociedade e são
construídas coletivamente
geram mais resultados e têm
melhores condições de
sustentabilidade.
PÁGINA 20

QQuueemm  nnããoo  ccoommuunniiccaa......
A comunicação não é
conhecimento para poucos. É
direito de todos ter acesso à
informação e dispor dos meios
para ser um agente
comunicativo. Conheça
experiências como a do herói
Perereca, que usa a criatividade
para mobilizar a sociedade para
a defesa dos direitos da criança
e do adolescente. 
PÁGINA 28

AAffiirrmmaaççããoo  ddaa  ddiivveerrssiiddaaddee
A inclusão deve estar presente
em todo projeto social que se
inspira nos direitos humanos e
que reconhece a contribuição
que toda pessoa pode dar ao
mundo. E é por isso que várias
iniciativas sociais coordenados
por jovens se unem “em rede
pela não-discriminação”.
PÁGINA 45

REPORTAGENS ESPECIAIS

2244 OOrrççaammeennttoo  PPúúbblliiccoo
Participação e monitoramento do
orçamento público são caminhos
para garantir prioridade de
investimentos nas políticas para
infância e a adolescência.

3322 MMoobbiilliizzaaççããoo  SSoocciiaall
Motivação é o primeiro passo, mas
tornar-se co-responsável por uma
causa exige preparação e criação de
estratégias que variam de acordo
com cada realidade.

3366 RReeppóórrtteerr  JJoovveemm
Militante analisa perfil da atuação
política da juventude brasileira e
diz que jovens querem um novo
jeito para a participação social.

3388 AArrttiiggoo::  AAlliiccee  GGoonnzzáálleess  BBoorrggeess
Consultora jurídica reflete sobre a
atuação dos conselhos e a
democracia participativa no Brasil. 

4400 DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ee  ppllaanneejjaammeennttoo
Conhecer o cenário a fundo e agir
de forma intencional e organizada
são requisitos básicos de uma ação
social transformadora. 

4422 MMoonniittoorraammeennttoo  ee  aavvaalliiaaççããoo
Saiba mais sobre esses poderosos
instrumento de gestão de políticas
públicas na área social.

4488 CCoonnsseellhhooss  eemm  AAççããoo
Conselhos de Barbacena e Paracatu
investem no trabalho em rede para
buscar as soluções que  precisam.

5511 AArrttiiggoo::  SSííllvviioo  IIuunngg
Presidente do Conselho Nacional de
Assistência Social fala sobre as
mudanças e as perspectivas dessa
área para os próximos anos.

5522 SSeemmii--áárriiddoo
Selo UNICEF Município Aprovado
aposta em políticas públicas locais
para mudar realidade
socioeconômica da região.

5544    PPrróó--ccoonnsseellhhoo
As novidades e compromissos do
Programa para 2007.

5588  BBiibblliiootteeccaa  ddooss  CCoonnsseellhhooss
Dicas de livros, sites, estudos e
outras publicações para enriquecer
o seu conhecimento.

6600  RReeggiissttrroo  ddee  eennttiiddaaddeess
Uma obrigação legal que  fortalece
rede de atendimento e a atuação
dos conselhos.

6622  UUmm  ddiiaa  nnoo  CCoonnsseellhhoo
Reportagem mostra o trabalho do
Conselho Municipal de Saúde de
Juiz de Fora.

6644 EEdduuccaaççããoo
Atividades no horário alternado à
escola contribuem para promover
outras aprendizagens na área da
cultura, esporte e lazer.

6666  PPrroojjeettooss  ssoocciiaaiiss
Impacto depende de objetivos
claros e conjunto planejado e
articulado de ações.

6688 PPaappeell  ddooss  ccoonnsseellhhooss
Órgãos devem promover conexão e
harmonia no Sistema de Garantia
de Direitos da Criança e do
Adolescente. 

7700  DDoouuttoorreess  ddaa  AAlleeggrriiaa
Palhaços dão pistas de como fazer 
a diferença em situações de
adversidade.

7700    FFiiqquuee  ppoorr  ddeennttrroo
Notícias curtas sobre projetos, 
programas e ações na área da
infância e da adolescência.

7733 CCaarrttaass
O seu comentário sobre os
conteúdos e as imagens da revista.

7744 IImmaaggeemm
Um registro fotográfico da infância
e da adolescência pela lente de leo
Drumond.
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O desenvolvimento de políticas
locais integradas e envolvimento

da comunidade no uso de seus
recursos são caminhos apontados

pelo economista e professor
Ladislau Dowbor para crescimento

economicamente viável,
socialmente justo e

ambientalmente sustentável.
PÁGINA 5

ENTREVISTA 

INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
Mais anos de estudo é respeito a um direito e significa
renda melhor no futuro. Não trabalhar antes do tempo
favorece crescimento saudável da criança e estimula
economia. Priorizar as crianças e os adolescentes nas
políticas públicas é a opção ética e a oportunidade
certa para melhorar o país hoje e construir as bases
para um desenvolvimento sustentável que promova a
equidade.  
PÁGINA 10

BONS CONSELHOS
MANUELA CAVADAS/UNICEF
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A edição 10 da revista BONS CONSELHOS

resgata e aprofunda os temas abordados
no VI Seminário Pró-conselho, quando
mais de duas mil pessoas de 22 estados
brasileiros estiveram em Belo Horizonte
para dialogar sobre a “Cidadania das cri-
anças e dos adolescentes e seu impacto
na democracia”. Voltar a essas reflexões e
apresentar novas abordagens, além de
ampliar o público com acesso aos conteú-
dos do Seminário, também fazem sentido
pela convicção que temos de que o desen-
volvimento das novas gerações e, conse-
qüentemente, do país passa pela qualifi-
cada atuação e articulação dos conselhos
de políticas públicas, a participação e o
controle social, a incidência nos
Orçamentos Públicos, a comunicação, o
planejamento, o monitoramento e a avali-
ação de políticas públicas, a valorização
da diversidade e pelo trabalho em rede. E
é para esse todo que o Instituto Telemig
Celular deseja contribuir.  

No ano que vem, acontecem as confer-
ências municipais, estaduais e nacionais
dos direitos da criança e do adolescente,
da assistência social, da segurança alimen-
tar. Para que o Seminário Pró-conselho
seja também um meio de preparação para
esses espaços, foi decidido antecipar a
realização do VII Seminário Pró-conselho,
que será nos dias 18, 19 e 20 de abril, em
Belo Horizonte. Assim, esse número da
BONS CONSELHOS é um convite à interação
com assuntos que remetem ao próximo
Seminário e às conferências.

O Instituto Telemig Celular fecha o ano
de 2006 com a certeza de que contribui
com a promoção dos direitos da criança e
do adolescente. Sentimos que o movi-
mento social se fortaleceu e que, atuando
coletivamente, pudemos trabalhar na
busca por  respostas aos desafios impos-

tos pela realidade social e econômica do
Brasil. E é nessa visão de sinergias que se
sustenta a opção por ampliar o diálogo
com outros conselhos de políticas públi-
cas a partir do próximo ano, interagindo
com as áreas da educação, assistência
social, saúde, segurança alimentar, cul-
tura, igualdade racial e todos os outros
conselhos que, de alguma forma, têm
interface com a infância e a adolescência. 

Aos nossos parceiros e todos mais que
estiveram conosco, saibam que foi muito
bom compartilhar com vocês este ano de
importantes realizações.   

Por fim, você está convidado a partici-
par dos projetos do Pró-conselho em 2007
(apresentados na pág. 52) e a contribuir
com a qualidade das ações planejadas. 

Aos leitores que responderam o ques-
tionário de avaliação da revista, obriga-
do. As novidades inspiradas nas respostas
serão contempladas a partir da próxima
edição, que circulará em fevereiro.

Uma boa leitura!

MAIS FORTES JUNTOS

AO LEITOR

MARCUS FUCHS

Diretor-Executivo

Instituto Telemig

Celular

PPrroodduuççããoo
Oficina de Imagens
EEddiiççããoo  ddee  tteexxttoo
Cristina Guimarães (MG 09208/JP)
RReevviissoorr  eeddiittoorriiaall
Adriano Guerra
RReeddaaççããoo
Eliziane Lara, Rachel Costa e Simone França
EEddiiççããoo  ddee  iimmaaggeennss
Paula Fortuna (MG 5586/JP)
TTrraattaammeennttoo  ddiiggiittaall  ddee  iimmaaggeennss
Mineral Image
CCoollaabboorraaddoorreess
Bruno Magalhães, Bruno Vilela, Bruno
Vieira, Camila Gonzaga, Carolina Fonseca,
Edu Moraes, Fernando Priamo, Jordânia
Furbino, Leo Drumond, Lucca Bonacini,
Manuela Cavadas, Marina Torres, Ricardo
Evangelista, Rodrigo Dai, Sílvia Amélia de
Araújo, Thiago Gomes, Thiago Herdy e
Thiago Ricci
PPrroojjeettoo  ggrrááffiiccoo
Henrique Milen 
IImmpprreessssããoo  
Gráfica e Editora O Lutador
TTiirraaggeemm:: 15.000 exemplares
PPeerriiooddiicciiddaaddee:: Trimestral

PPrróó--ccoonnsseellhhoo  ·· AAlliiaannççaa  eessttrraattééggiiccaa
! Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente (CEDCA/MG) 
! Fundo das Nações Unidas para a

Infância (UNICEF) 
! Procuradoria Geral de Justiça do Estado

de Minas Gerais

CCoonnsseellhhoo  CCuurraaddoorr  
Francisco de Assis Azevedo
José Leitão Viana 
Marcus Roger M. M. da Costa 
Marilene Cruz
CCoonnsseellhhoo  ddee    CCoonnttrroollee  ee  FFiissccaalliizzaaççããoo
José Humberto Lima Filho 
Karina Mendes Gonçalves
Paulo Eduardo Sigaud
DDiirreettoorriiaa    
Erik Cordeiro 
Marcos Barreto Corrêa 
Marcus Fuchs - Diretor-Executivo
EEqquuiippee  eexxeeccuuttiivvaa  
Fabrício Santos, Fernando Elias, Glaucia
Barros, Jacqueline Urbano, Luciana Silva
Costa, Rosana Mendes Magalhães, Silvana
da Cruz Dias e Simone Silva Floriano.

Rua Levindo Lopes, 258 
Funcionários - Belo Horizonte, MG
CEP  30140-170 - 
(31) 3259-4456 | 3259-3506
www.institutotelemigcelular.org.br 
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“O desenvolvimento das
novas gerações e,

conseqüentemente, do
País, passa pela

qualificada atuação e
articulação dos conselhos

de políticas públicas” 
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ENTREVISTA · LADISLAU DOWBOR

PODER LOCAL: CAMINHO PARA DESENVOLVIMENTO
Políticas integradas e participação da comunidade garantem crescimento sustentável

“O Brasil conheceu fortes
avanços na área da infância e da

adolescência, mas ainda é 
dramaticamente 

insuficiente em políticas públicas
para as novas gerações”

UM CONJUNTO HABITACIONAL ONDE A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO É DEFINIDA PELOS

SEUS HABITANTES. O FIM DE SEMANA NA ESCOLA COM ATIVIDADES COORDENADAS

PELA PRÓPRIA COMUNIDADE. O ORÇAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO COM A

PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS. ESSAS SÃO SITUAÇÕES REAIS QUE

MOSTRAM COMO É POSSÍVEL CRIAR NO BAIRRO, NA COMUNIDADE, NO MUNICÍPIO

UMA CAPACIDADE DE AUTOTRANSFORMAÇÃO SOCIAL, ECONÔMICA E CULTURAL A

PARTIR DOS RECURSOS DISPONÍVEIS. O ECONOMISTA LADISLAU DOWBOR,
PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA PUC SÃO PAULO,
CLASSIFICA ESSAS INICIATIVAS COMO “PODER LOCAL”.

“O PODER LOCAL ESTÁ RAPIDAMENTE EMERGINDO PARA SE TORNAR UMA DAS

QUESTÕES FUNDAMENTAIS DA NOSSA ORGANIZAÇÃO COMO SOCIEDADE. ELE ESTÁ

NO CENTRO DO CONJUNTO DE TRANSFORMAÇÕES QUE ENVOLVEM A AUTONOMIA,
A DESBUROCRATIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO”, EXPLICA DOWBOR. NESSE

SENTIDO, DESCENTRALIZAÇÃO DO PODER E DEMOCRATIZAÇÃO SÃO

INSEPARÁVEIS, “E AS FORÇAS POLÍTICAS RETRÓGRADAS TERÃO DE ADAPTAR-SE,
ABRINDO ESPAÇO PARA FORMAS MODERNAS DE DESENVOLVIMENTO”, COMPLETA

O PROFESSOR. 

FRANCÊS DA CIDADE DE BANYULS, DOWBOR VEIO COM SEUS PAIS POLONESES PARA

O BRASIL NO FINAL DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. EXILADO PELA DITADURA

MILITAR EM 1970, FICOU DEZ ANOS NO EXTERIOR, ONDE FEZ MESTRADO E

DOUTORADO EM ECONOMIA, NA ESCOLA CENTRAL DE PLANIFICAÇÃO E ESTATÍSTICA

DE VARSÓVIA. EM PORTUGAL, FOI CONVIDADO, EM 1974, A ENSINAR ECONOMIA DO

DESENVOLVIMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. A
PARTIR DE 1977, PASSOU A TRABALHAR PARA AS NAÇÕES UNIDAS NA MONTAGEM

DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA DE PAÍSES AFRICANOS

E DA AMÉRICA LATINA. FOI SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS DA

PREFEITURA DE SÃO PAULO DE 1989 A 1992. ATUALMENTE, É CONSELHEIRO DA

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL E ASSESSOR DA REDE DE TECNOLOGIA SOCIAL.

A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL POSSIBILITOU O DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS

DESCENTRALIZADOS DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS,
ENVOLVENDO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL, POLÍTICAS AMBIENTAIS,
DE EMPREGO E PARA AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES EM RISCO SOCIAL.  O
TRABALHO VOLTADO PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E DA

QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO TAMBÉM É FOCO DE SUA ATUAÇÃO NO

NÚCLEO DE ESTUDOS DE ECONOMIA MUNDIAL CONTEMPORÂNEA DA PUC DE

SÃO PAULO, QUE TRATA DE FORMA INTERDISCIPLINAR PROBLEMAS-CHAVE DA

ATUALIDADE.
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BBOONNSS CCOONNSSEELLHHOOSS --  A toda hora, desfilam nos meios de
comunicação, em eventos e discursos as expressões
desenvolvimento humano, desenvolvimento susten-
tável, desenvolvimento social, desenvolvimento
econômico, desenvolvimento infantil. No debate
político, o tema do desenvolvimento também é
recorrente. Afinal, o que é desenvolvimento e por
que esse é um dos temas do momento?
LLAADDIISSLLAAUU DDOOWWBBOORR -- O desenvolvimento,
historicamente, é medido quase que exclusi-
vamente pelo Produto Interno Bruto (PIB) – que
leva em consideração a produção comercial e os
gastos com serviços prestados pelo Estado. A
grande mudança é que esse indicador já não
representa um objetivo confiável. O imenso avanço
na saúde que a Pastoral da Criança permitiu não
contribui para o PIB, pois consiste em saúde
preventiva. O que aumenta o indicador é venda de
medicamentos, hospitalização, tudo que é gasto. O
problema não é “refutar” os conceitos adotados nos
cálculos do PIB, mas adotar uma visão básica: o
desenvolvimento deve ser economicamente viável,
socialmente justo e ambientalmente sustentável. E
isto se mede avaliando a qualidade de vida das
pessoas, na linha dos “novos indicadores de
riqueza” desenvolvidos por numerosas instituições.
Os estudiosos franceses Gadrey e Jany-Catrice

realizam um excelente trabalho de revisão das
diferentes metodologias disponíveis, dos tipos de
indicadores, do potencial que hoje se apresenta
para quem quer saber não apenas se o PIB cresceu,
mas se estamos vivendo melhor.

BBCC  -- Que peso deve ter a promoção dos direitos da
criança e do adolescente nas estratégias de
desenvolvimento para o Brasil?
LLDD  -- No Brasil, pesquisa realizada em 2005 em seis
regiões metropolitanas pelo Instituto Pólis e pela
Federação de Órgãos para Assistência Social e
Educacional (Fase) constatou que 27% dos jovens
entre 15 e 24 anos estão sem emprego e fora da
escola. Isso é pedir problemas. Os custos da
insuficiência das políticas para crianças e
adolescentes são imensos, muito maiores do que os
custos da prevenção dos problemas. Além disso,
constatou-se que a qualidade de vida de meninas e
meninos constitui uma medida muito fiel da
qualidade de vida da sociedade em geral. O Brasil
conheceu fortes avanços na área da infância e da
adolescência, mas ainda é dramaticamente
insuficiente em políticas públicas para as novas
gerações. As raízes dessa situação são mais políticas
do que econômicas. No Brasil, os resultados da
produção anual por habitante é da ordem de 2.000

“O desenvolvimento deve ser economicamente
viável, socialmente justo e ambientalmente
sustentável. E isto se mede avaliando a 
qualidade de vida das pessoas”
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dólares, uma repartição mais igualitária permitiria
assegurar um nível de vida confortável para a
totalidade da população. 

BBCC  -- Há dados que traduzem de forma concreta os
ganhos do país ao investir nas novas gerações? 
LLDD  -- A redução da mortalidade infantil é um deles.
Dados revelam avanços muito significativos no
Brasil, mas ainda temos uma mortalidade infantil
quatro vezes maior do que a de Cuba. A redução do
trabalho infantil constitui outro indicador
significativo. Mas os dados da evasão escolar, da
repetência e da não conclusão do Ciclo Fundamental
apontam para grandes desafios. A desarticulação da
vida comunitária nas cidades atinge com muita força
as crianças, muitas vezes, reduzidas a ver televisão
ou a jogos eletrônicos. Por isso, as escolas precisam
tornar-se um centro de vida cultural e esportiva das
comunidades, voltando a gerar organização social -
capital social - e espaços de convívio civilizado. 

BBCC  -- Uma característica determinante da identidade
brasileira é a diversidade, expressa na cultura, nas
múltiplas etnias, na biodiversidade, no clima, nos
sotaques, na culinária. Todavia, o Estado e a
sociedade não têm sido capazes de garantir
oportunidades iguais a todos os cidadãos brasi-

leiros, e o que vemos é que nascer no semi-árido, ser
negro, viver na zona rural, por exemplo, reduzem
substancialmente a possibilidade de acesso a
serviços públicos de qualidade. Onde está o erro? 
LLDD  -- Um eixo de ação importante é a ruptura do
monopólio da mídia no Brasil. Hoje, todo o país
assiste aos dramas familiares da classe média da
zona sul carioca, como se o Brasil fosse isso. É
preciso liberar os meios de comunicação do
monopólio a que são submetidos, permitindo – de
fato e não apenas na lei – o surgimento de rádios e
TVs comunitárias e organizando a apropriação das
novas tecnologias pelas comunidades. O Brasil tem
imensa variedade e riquezas culturais, e não merece
a pasteurização a que está sendo submetido, por
sistemas tecnicamente superados. As tecnologias
modernas já não precisam de gigantescas emissoras
centralizadas, devemos evoluir para uma produção
descentralizada que faz o intercâmbio de produções
culturais em rede, enriquecendo todo o país e dando
ao usuário uma opção que hoje não existe. Toda
escola deve ter uma rádio comunitária e faculdades
devem ter TVs comunitárias. A reapropriação da
tecnologia moderna pelas comunidades, com a sua
riqueza e diversidade, é importante, pois
representa a forma moderna de enriquecimento
cultural.  

“Os conselhos são meios de democratização da
gestão de políticas sociais, mas que têm de

ser apropriados efetivamente pela 
comunidade e pelas organizações da

sociedade civil para poderem funcionar” 



BBCC  -- Os mecanismos de democracia participativa,
como são os conselhos de políticas públicas, abrem
um novo canal para o equilíbrio de forças na
democracia brasileira. Que avaliação o senhor faz do
potencial desses mecanismos e com que qualidade
tem se efetivado a contribuição da sociedade nesses
espaços? 
LLDD  -- Os conselhos representam um potencial, mas
não estão sendo devidamente aproveitados. Muitos
estão inseridos em uma política que prefeitos
indicam amigos. Onde há um capital social mais
desenvolvido, os conselhos funcionam melhor. Os
conselhos são meios de democratização da gestão
de políticas sociais, mas que têm de ser apropriados
efetivamente pela comunidade e pelas organizações
da sociedade civil para poderem funcionar.  Outras
estratégias de participação podem ser organizadas,
como debates por bairro ou reuniões mais amplas
sobre as opções mais significativas de participação
no município no sentido de pontecializá-las. A
consulta à comunidade – sob forma, por exemplo,
de pequenos plebiscitos – é utilizada em muitos
países como forma de assegurar decisões mais
racionais e também de provocar a discussão e a
conscientização da população. Há uma gama de
instrumentos que podem ser utilizados, visando à
formação de uma cultura de planejamento e de
participação. Esse movimento acontece de forma
lenta, mas profunda, assegurando a utilidade social
dos recursos. 

BBCC  -- Uma novidade dos últimos dois anos em Minas
Gerais é a crescente participação dos movimentos
sociais e de organizações da sociedade civil nos
processos de discussão e monitoramento do
Orçamento Público relativo a investimentos direta e
indiretamente voltados para a infância e a
adolescência. Na sua visão, qual o significado dessa
apropriação de um tema até então visto como
técnico e distante da realidade? 
LLDD  -- Esse mecanismo de participação é essencial. Em

todos os países que dispõem de políticas sociais que
funcionam, existe forte participação do Estado,
fortes restrições à privatização das políticas sociais
(indústria da saúde, indústria do diploma, indústria
da seca, etc.) e forte participação da sociedade civil
organizada para controlar o processo. Não há
milagres. Não haverá políticas sociais competentes
se a comunidade não brigar pelos resultados de
maneira organizada. A participação comunitária
constitui hoje claramente o mecanismo mais
racional de regulação das principais atividades da
área social, da urbanização, da pequena e média
produção, além de constituir um “lastro”
indispensável para o equilíbrio do conjunto das
atividades no nível macroeconômico. 

BBCC  -- Voltando ao tema do desenvolvimento, que
perspectivas e inspirações as iniciativas locais e
comunitárias nos trazem para pensarmos um
modelo inclusivo e sustentável de desenvolvimento
para o Brasil? O senhor poderia citar alguma
experiência nesse sentido?
LLDD  -- Os exemplos são inúmeros, desde os clássicos
da região Emilia Romagna da Itália, passando por
áreas muito ricas, como os países escandinavos, ou
muito pobres, como o Estado de Kerala, na Ìndia,
onde a mortalidade infantil é a metade da
brasileira. A base do processo encontra-se na
territorialização das políticas – desenvolvimento de
políticas locais integradas e envolvimento de toda a
comunidade no uso inteligente dos seus recursos. O
poder local, como sistema organizado de consensos
da sociedade civil num espaço limitado, implica,
portanto, alterações no sistema de organização da
informação, reforço da capacidade administrativa e
um amplo trabalho de formação tanto na
comunidade como na própria máquina adminis-
trativa. Trata-se, portanto, de um esforço do
município sobre si mesmo. Antes de tudo, é preciso
dizer que não há modelo para a organização da
participação comunitária. Essa será diferente
segundo o município seja dominantemente urbano
ou rural, industrial ou agrícola, relativamente
isolado ou situado perto de um grande centro. Será
diferente também segundo os equilíbrios políticos
locais e o nível de conscientização já atingido pela
população.  No Brasil, temos acompanhado cerca de
10 mil experiências inovadoras, porque na base da
sociedade muita gente cansou de esperar, arregaça
as mangas e desenvolve política com o que tem. A
cidade de Pintadas na Bahia é um exemplo
interessante: há um grande movimento de
constituição de capital social para formulação,
avaliação e implementação de políticas de
desenvolvimento local. Outro projeto é “Um milhão
de cisternas”. Coordenado pela Articulação do
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“Não há milagres. 
Não haverá políticas
sociais competentes 
se a comunidade não
brigar pelos 
resultados de 
maneira organizada”



Semi-Árido (ASA), o programa assegura água para
as famílias nordestinas. Essa experiência é um
exemplo de tecnologia social – medida simples
desenvolvida na interação com a comunidade e que
resulta efetivas soluções de transformação. A Rede
de Tecnologia Social reúne, organiza, articula e
integra um conjunto de instituições com o propósito
de promover o desenvolvimento sustentável
mediante a difusão e a reaplicação em escala de
tecnologias sociais. As experiências hoje estão
disponíveis na Internet, por meio da Rede de
Tecnologia Social e de instituições como o Instituto
Pólis, a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo
(Programa Gestão Pública e Cidadania) e o Centro de
Estudos e Pesquisas de Administração Municipal
(CEPAM), vinculado à Secretaria de Economia e
Planejamento do Estado de São Paulo. 

BBCC  -- Enquanto estratégia para o desenvolvimento,
como o senhor avalia as Metas do Milênio, do ponto
de vista de seu impacto e de sua contribuição para a
inserção do debate sobre o desenvolvimento na
sociedade? 
LLDD  -- Acho que cada município poderia adotar as
Metas do Milênio como objetivo seu, constituindo,
assim, um embrião de balanços anuais de qualidade
de vida da comunidade, como hoje é feito na região
de Cascavel, no Paraná, ou na cidade de Jackson-
ville, nos Estados Unidos, para dar alguns exemplos
que contam com a participação de atores sociais.
Mas é preciso dar às comunidades instrumentos de
informação, pois sem ela não se criam às condições
para a participação. A informação é um recurso
precioso e um poderoso racionalizador das
atividades sociais. Contudo, mais do que da
construção de novos universos de informação, é
preciso desenvolver metodologias de organização
que permitam a produção, a sistematização e a
divulgação de informações já existentes e que
precisam ser disponibilizadas de forma a permitir a
ação concreta dos diversos atores sociais, tornando
a comunicação instrumento de promoção da
qualidade de vida, de desenvolvimento sustentável
e de um processo político transparente e
participativo.

“A informação é um recurso precioso
e um poderoso racionalizador das

atividades sociais. Contudo, é preciso
desenvolver metodologias de 

organização que permitam a produção,
a sistematização e a divulgação de

informações já existentes”
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SSaaiibbaa  mmaaiiss:: No sítio eletrônico www.dowbor.org, o consultor disponibiliza textos sobre
desenvolvimento local, participação, democracia e alianças estratégicas.  
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ESPECIAL

A oferta de serviços de saúde, educação e o
investimento na família para o cuidado e a proteção
das crianças e dos adolescentes foram os caminhos
para se avançar na qualidade de vida infantil no
município de Grupiara, localizado no Triângulo
Mineiro. A cidade passou da 208ª posição, em 1999,
para o primeiro lugar, em 2004, no Índice de
Desenvolvimento Infantil (IDI) do Estado de Minas
Gerais entre os 853 municípios. A cidade com cerca
de 1.500 habitantes registrou o Índice de 0,892 –
37% a mais que a média estadual de 0,649. 

O IDI surgiu com o intuito de contribuir para a
formulação e o monitoramento de políticas públicas
orientadas para os primeiros anos de vida da cri-
ança – período em que se forma grande parte das
suas capacidades cognitiva, emocional, social e que
influencia decisivamente o seu crescimento físico.
(Ver BOX) Esse indicador acompanha a concepção do
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Criado
por Mahbub ul Haq com a colaboração do econo-
mista indiano Amartya Sen – ganhador do Prêmio
Nobel de Economia de 1998 –, o IDH parte do pres-
suposto de que, para aferir o avanço de uma popu-
lação, não se deve considerar apenas a dimensão
econômica, mas também outras características soci-
ais, culturais e políticas que influenciam a qualidade
da vida humana (Ver na matéria da página 17 o con-
ceito de desenvolvimento). 

Segundo o Relatório das Nações Unidas, divulga-
do em novembro de 2006, o Brasil ocupa o 69º lugar
na classificação pelo IDH, que avalia 177 nações. A
análise dos dados de 2004 revela que o país passou
de 0,788, em 2003, para 0,792. O município mineiro
de Grupiara registrou IDH de 0,919 em 2000.
Segundo a assessora de comunicação da
Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil,
Yolanda Polo, a última análise do Índice de
Desenvolvimento Humano por municípios foi realiza-
da em 2002, com dados do ano 2000. 

DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL
Para garantir o desenvolvimento e o bem-estar

da população – premissas do IDH e do IDI –, as esco-

las de Grupiara trabalham com cidadania, cultura e
esporte dentro e fora das salas de aula. As meninas
e os meninos também contam com atendimento psi-
cológico e apoio pedagógico complementar à esco-
la. As campanhas de vacinação, as atividades de
pesagem e as orientações sobre higiene e alimen-
tação começam na escola e seguem até as casas que
ficam na Zona Rural. A atenção à saúde se estende
aos pais das crianças, que contam também com os
cursos profissionalizantes oferecidos pelo Centro de
Referência da Assistência Social.  

"Atualmente, não temos meninas e meninos fora
das escolas, e todos estão imunizados contra as
principais doenças. O caminho para garantir desen-
volvimento infantil é contar com as famílias, as
escolas, as entidades, os conselheiros e o poder
público", ressalta a presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) de Grupiara, Danuza de Fátima Borges. 

O exemplo que vem do Triângulo Mineiro acom-
panha um movimento mundial iniciado em 1924,
quando os países que integravam a Liga das Nações
– órgão precursor da Organização das Nações
Unidas (ONU) – assinaram a Declaração de Genebra
sobre os Direitos da Criança e do Adolescente.
Naquele momento, a comunidade internacional
assumiu uma série de compromissos para garantir
saúde, educação, cultura, proteção, participação a
todos os meninos e meninas do mundo. Em 1959, a
Declaração Universal dos Direitos da Criança e do
Adolescente reforçou, por meio de dez princípios, a
liberdade e a proteção especial para meninas e
meninos de todo o mundo. Trinta anos depois, em
20 de novembro de 1989, a aprovação da Convenção
Internacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente – ratificada pelo Brasil em 1990 – mar-
cou definitivamente a transformação das políticas
públicas voltadas a essa população. O artigo 227 da
Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança
e do Adolescente foram inspirados nas normativas
internacionais. Os mais recentes compromissos com
a infância e a juventude foram firmados em 2000,
quando foi estabelecida a Declaração do Milênio e,

UM CAMINHO LONGO. E SEM ATALHOS 
Desenvolvimento passa pela prioridade às crianças e aos adolescentes

CRISTINA GUIMARÃES
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na seqüência, os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODMs), que definem metas socioeconômi-
cas que 191 Estados-membros da ONU se comprome-
teram a atingir até 2015.

Para o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), os ODMs são meios de avançar em direção
à sociedade sustentável e, para isso, é impossível
deixar de lado as crianças e os adolescentes. "Além
disso, quando se fala em infância e juventude, o
impacto de um Objetivo sobre o outro é enorme. A
redução da pobreza impacta na mortalidade infantil
e na materna. Uma educação de qualidade para
todos ajuda a diminuir a desigualdade entre homens
e mulheres. Ela também permite que os adoles-
centes estejam melhor preparados para se prote-
gerem da Aids e evitar a transmissão do vírus da mãe
para o bebê", contextualiza a representante do
UNICEF no Brasil, Marie-Pierre Poirier. 

Investir nas crianças e nos adolescentes significa,
portanto, garantir o desenvolvimento hoje, mas também

construir as bases para o futuro. Para isso, a conferência
de abertura do VI Seminário Pró-conselho propôs a dis-
cussão de "Políticas públicas para a infância e a ado-
lescência como oportunidade para o desenvolvimento".

EDUCAÇÃO E TRABALHO
Durante o evento, o coordenador do Centro de

Políticas Sociais (CPS) da Fundação Getúlio Vargas,
Marcelo Cortês Néri, apontou que o investimento em
educação deve ser prioridade no Brasil para a garan-
tia do desenvolvimento. Segundo a pesquisa
"Retornos da educação no mercado de trabalho",
realizada em 2002 pelo CPS, 35% da desigualdade de
renda brasileira é explicada pelo tempo de estudos
das pessoas. "Existe uma associação estatística
entre rendimento e educação. Quando um país forma
capital humano – que representa o conhecimento, a
capacidade e as habilidades das pessoas –, torna
seus cidadãos mais produtivos e reduz a desigual-
dade social", explica o economista do Instituto de

O investimento
em educação 

nos primeiros
anos de vida é

um dos 
elementos 

centrais 
para redução das 

desigualdades 

MANUELA CAVADAS - UNICEF/BRASIL
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Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Sergei Soares.
O livro "Brasil - o estado de uma nação", divulga-

do em agosto deste ano pelo IPEA, mostra a grande
expansão do Ensino Fundamental e Médio no país.
Apesar de tal ampliação, no entanto, há ainda muito
por fazer. Dados da publicação revelam que, apesar
de praticamente todas as crianças entrarem na
escola, só 57% terminam o Ensino Fundamental e
apenas 37% concluem o nível Médio. Pior: menos de
5% dos concluintes do ensino superior são dos seg-
mentos populacionais mais pobres. "A má qualidade
da educação traz muitas conseqüências. Entre elas a
limitação de obtenção de renda pelos menos
instruídos", pontua o coordenador do livro e
pesquisador do IPEA, Paulo Tafner.

A qualidade e a relevância da educação ficam
ainda mais evidentes quando as pessoas chegam ao
mercado de trabalho. Pesquisa divulgada pelo
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) mostra que, em 2005,
45,5% do total de desempregados brasileiros têm
entre 16 e 24 anos. A coordenadora do Fórum
Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e
Proteção ao Adolescente Trabalhador de Minas
Gerais (Fectipa), Elvira Cosendey, explica que esse
cenário é resultado da falta de qualificação adequa-
da e formação educacional dos jovens. "Muitos ado-
lescentes não conseguem sequer preencher a ficha
para se cadastrar em um banco de currículos. As
escolas têm papel decisivo na superação desses
indicadores, pois as políticas públicas de incentivo
ao primeiro emprego não dão conta de inserir no
mercado de trabalho a grande parcela de jovens
desempregados e de baixa renda", analisa Elvira. 

A pesquisa do Dieese lançada em outubro deste

ano revela ainda que a maioria dos jovens emprega-
dos não conseguiu conciliar a formação escolar e
profissional nas seis regiões metropolitanas analisadas
– Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador,
São Paulo e Distrito Federal. Na capital mineira, por
exemplo, 66,6% dos jovens de 16 a 24 anos que tra-
balham não estudam. "Se não houver investimento
na formação escolar, profissional, social e cultural
do jovem, de maneira integrada, ficará cada vez
mais difícil sua inserção no mercado de trabalho,
pois novas formas de atividades profissionais
começam a surgir, e as relações trabalhistas serão
cada vez mais flexíveis", pontua Tafner.

EXPLORAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA INFANTIL
A falta de oportunidade aos adolescentes cria um

ciclo vicioso de pobreza e desemprego. Para favore-
cer o desenvolvimento de sua população jovem,
Brumadinho investe desde o ano passado em for-
mação educacional, cultural e profissional.

As oficinas de apoio pedagógico, informática,
artes, esporte e lazer trabalham temas como
cidadania, respeito ao próximo e emprego no
horário alternado ao da escola. "Víamos muitos
meninos e meninas nas ruas vendendo balas,
picolés e catando latinhas, sujeitos aos vários tipos
de violência. Hoje, eles brincam, estudam e se for-
mam para o futuro", comemora a coordenadora do
Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil (PETI)
no município, Grasielle Aguiar Monteiro. 

Sem dúvida, a eliminação da exploração da mão-
de-obra infantil representa resultados para indiví-
duos e sociedades. O documento "Investimento nas
crianças: um estudo econômico dos custos e benefí-
cios para eliminação do trabalho infantil", de 2004,

NOVEMBRO DE 2006 A JANEIRO DE 2007

Garantir que uma
criança e um
adolescente não
trabalhem antes
do tempo é um
respeito ao seus
direitos e um
ganho para a
economia do país

MANUELA CAVADAS - UNICEF/BRASIL
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da Organização Internacional do Trabalho (OIT) ,esti-
ma que a economia mundial em educação e saúde
decorrente da erradicação da exploração de cri-
anças no trabalho no período de 2000 a 2020 será
de US$5,1 bilhões. 

PROTAGONISMO DAS MÃES
Combater o trabalho infantil e criar oportu-

nidades de qualificação profissional aos jovens para
um correto ingresso no mercado de trabalho exigem
ações integradas. Partindo da constatação de que a
exploração da mão-de-obra infantil passa de gerações,
a família tem papel fundamental para romper essa
tendência. "O fato de boa parte das mulheres de
uma localidade serem mães gera benefícios sociais
como alta freqüência e aproveitamento escolares e
baixa mortalidade infantil", analisa a pesquisa
"Perfil das Mães Brasileiras", realizada em 2005
pelo Centro de Pesquisas Sociais (CPS) da Fundação
Getúlio Vargas, que cruza uma série de dados
sociodemográficos e econômicos com atributos lig-
ados à maternidade. 

Analisando os indicadores de educação das cri-
anças e dos adolescentes à luz do grau de instrução
da mãe, observa-se que, de forma geral, a pro-
porção de meninas e meninos fora da escola diminui
conforme aumenta a escolaridade da mãe. (Gráfico
“Fora da escola”).

O tempo de estudo das mães também interfere
em aspectos relacionados à saúde. Dados do
relatório "Progresso para crianças", lançado em
outubro deste ano pelo UNICEF, apontam que
14,51% das crianças brasileiras filhas de mães com
um ano de escolaridade não têm acesso à água de
qualidade. Já entre meninas e meninos filhos de
mães com 11 ou mais anos de estudo esse índice é de
0,68%. (Gráfico “Acesso ao saneamento”). A mor-
talidade infantil também sofre influência do grau de
instrução da mãe. De acordo com dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em
2000 a taxa de mortalidade de menores de 5 anos
entre os filhos de mulheres com até três anos de

estudo era 2,5 vezes maior que entre os filhos de
mulheres com oito ou mais anos de estudo. 

O DESENVOLVIMENTO E AS NOVAS GERAÇÕES
Uma epidemia atinge, de forma brutal, crianças e

adolescentes no Brasil: a violência. Em oito anos, o
número de meninas e meninos entre 10 e 19 anos
assassinados no país aumentou 26%. Dados do
Ministério da Saúde, divulgados em novembro deste
ano, mostram que, dos 25 mil jovens que morreram
em 2004, mais de 34% foram assassinados. De cada
quatro adolescentes mortos, três eram homens. As
taxas de mortalidade são maiores nos Estados do
Rio de Janeiro, Pernambuco e Espírito Santo. No
Distrito Federal, a taxa de homicídios entre os
negros chega a ser o dobro da média dos brancos. 

Os custos para combater a violência e tratar de
suas conseqüências são cada vez maiores: chegam a
12% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional – indi-
cador que representa a soma (em valores finan-
ceiros) de todas as riquezas produzidas no país.
Entre os motivos apontados pelos pesquisadores do
Ministério da Saúde estão a desigualdade social,
falta de emprego e envolvimento com drogas.

"O enfrentamento desses desafios afetará a
redução da pobreza no longo prazo pelo menos por

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (IDI)

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) criou o Índice de
Desenvolvimento Infantil (IDI) para incorporar algumas das dimensões
do conceito de desenvolvimento infantil e elementos do enfoque de
direitos humanos. Escolaridade dos pais, matrícula no pré-escolar,
cobertura pré-natal adequada, imunização são indicadores que com-
põem o Índice. Os valores de cada indicador foram normalizados numa
escala de 0 a 1, em que 1 corresponde à melhor condição de desen-
volvimento infantil e 0, à pior. Para efeitos de comparação e interpre-
tação, essa é a mesma escala utilizada para o cálculo do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). O relatório com os IDIs dos municí-
pios mineiros e do Brasil está disponível no www.unicef.org.br 

FORA DA ESCOLA
Percentual de crianças e 

adolescentes de 7 a 14 anos que
não frequentam a escola, de

acordo com os anos de estudo
da mãe. (Brasil - 2000)
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dois motivos. Primeiro, a capacidade de aprender é
muito maior nos jovens do que nas pessoas mais velhas,
portanto, a perda de oportunidades de adquirir
aptidões, hábitos saudáveis e o desejo de ingressar
na comunidade e na sociedade podem ser extrema-
mente dispendiosos de reparar. Segundo, os efeitos
do capital humano de pessoas jovens influenciam os
seus filhos. Pais com melhor educação têm filhos em
menor número e com mais anos de estudo", analisa
o "Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de
2007", elaborado pelo Banco Mundial.

Nesse sentido, o documento recomenda três
estratégias para a elaboração de políticas públicas.
A primeira é ampliar oportunidades de desenvolvi-

mento do capital humano dos adolescentes,
expandindo o acesso e melhoria da qualidade da
educação e dos serviços de saúde, facilitando o iní-
cio da vida profissional, dando voz aos meninos e às
meninas para expressar o tipo de assistência que
desejam e oferecendo oportunidade de participar da
prestação dessa assistência. A segunda é desen-
volver as competências da população com até 18
anos para que faça boas escolhas. Por último, deve-
se fornecer um sistema eficaz de oportunidades
alternativas por meio de programas direcionados
que proporcionem aos jovens a esperança e o incen-
tivo para recuperarem-se da má sorte ou de escolhas
mal feitas.

No Brasil, 13,95% dos cidadãos com menos de 18 anos de idade vivem
sem acesso a esgotamento sanitário. O gráfico mostra que a 
desigualdade entre crianças de diferentes etnias é mais acentuada: 19%
das crianças negras não têm acesso a esgotamento sanitário, quando a
proporção é de 8,47% para crianças brancas. Mas as maiores 
disparidades do acesso das crianças ao saneamento são encontradas nos
recortes de escolaridade das mães. O gráfico também mostra as 
disparidades do acesso ao saneamento entre regiões e estados, usando
como exemplo o Amazonas e o Distrito Federal. 
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ACESSO A SANEAMENTO 
TAMBÉM É UM DESAFIO

Crianças e adolescentes sem acesso a 
esgotamento sanitário, 2004 (%)

2,78

Fonte: IBGE/PNAD 2004. tabulação especial. Elaboração: IBGE/UNICEF 
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RAÍZES HISTÓRICAS  
Comportamento do Estado brasileiro expõe uma postura assistencialista e excludente

Falta de qualidade na educação pública, explo-
ração da mão-de-obra e mortalidade infantil,
meninas e meninos brincando ao lado de esgoto a
céu aberto e sem acesso à água potável, violência...
O retrato de parte da infância e da adolescência no
Brasil denuncia uma contradição: a esperança que
simbolizam para a construção de um país desen-
volvido divide espaço com o não-cumprimento do
princípio da prioridade absoluta nas políticas
públicas garantido na Constituição Brasileira.

Tal ambigüidade, entretanto, não é recente. O
exercício de olhar para a história do país revela
muitos indícios do atual comportamento das políti-
cas voltadas para a infância e a adolescência. Dos
tempos coloniais, registram-se os maus-tratos, a
fome e as doenças nas crianças que vinham nas
embarcações portuguesas para as terras
brasileiras. Aos índios, foram impostas dolorosas
separações entre filhos e pais pelos invasores, que
tinham como objetivo a educação católica dos mais
jovens.

A catequese implicava em castigos físicos, até
então desconhecidos pelos indígenas. Segundo o
artigo "O cotidiano da criança livre no Brasil entre
a Colônia e o Império" da historiadora Mary Del
Priori, o ato de bater em meninas e meninos como
correção era visto como forma de amor na pas-
sagem do Brasil Colonial para o Império. No século
XVIII, contudo, crianças mestiças foram pratica-
mente ignoradas – são mencionadas em documen-
tos oficiais apenas como marginalizadas. 

A idéia de transformar o Brasil em uma nação
culta, civilizada e moderna marcou o século XIX.
Contudo, a chamada visão evolucionista encontra-
va barreiras nas condições sociais, políticas e
econômicas da maioria da população. O novo
mundo urbano marcado pelas luzes, pelo moderno
e pelo progresso dividia espaço com a desordem, a
doença, a criminalidade e a fome.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Segundo o professor da Universidade Estadual

do Norte Fluminense, o antropólogo Arno Vogel, a

pobreza urbana passou a ser objeto de intervenção
do Estado, pois era vista como uma ameaça à ordem
e à paz social. Ele conta que, aos olhos da elite, os
"pobres" não se encaixavam no ideal de civilização
e, por isso, os chamados "intelectuais" deveriam
exercer uma missão patriótica: construir a nação,
corrigindo os vícios da sociedade – inclusive da
infância. "Essa educação significava moralizar o
povo brasileiro, criando um sistema de controle",
explica o antropólogo. 

Predominava nessa época no Brasil a prática de
assistência social voltada para o zelo das crianças
pobres, órfãs e rejeitadas, e as Santas Casas de
Misericórdia eram responsáveis por acolher as
meninas e os meninos enjeitados. O melhor exemp-
lo desse modelo  foi a "Roda dos Expostos", um dis-
positivo no muro das Santas Casas de Misericórdia
que consistia em uma caixa cilíndrica giratória com
um de seus lados abertos. As mães e os pais colo-
cavam seus filhos nessa abertura e giravam para,
do outro lado, as Santas Casas recolherem a cri-
ança, preservando o anonimato de quem a deixou.

Tal modelo foi alvo de críticas, principalmente de

“Recado difícil”: o
paulista Almeida
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médicos higienistas a partir da segunda metade do
século XIX. Segundo os higienistas, as Rodas dos
Expostos constituíam uma afronta à moralidade
pública, acolhendo filhos ilegítimos, ferindo todos
os preceitos de higiene. Segundo estudos, as
Rodas apresentavam índices muito elevados de
mortalidade infantil. 

Os discursos dos médicos enfatizavam que era
preciso investir nas crianças, ensinando noções
básicas de higiene e saúde, no sentido físico e
moral. "A idéia que está por trás da política sani-
tarista é que os excluídos tenderiam naturalmente
para o delito se algo não fosse feito em ‘seu favor’.
Isto fez com que todas as ações de desenvolvimen-
to pessoal, social e produtivo dirigidas aos pobres

fossem consideradas ações de
prevenção do delito", explica o
pedagogo Antônio Carlos Gomes
da Costa, que é coordenador da
Modus Faciendi - Agência de
Responsabilidade Social.

O SÉCULO PERDIDO
Outra preocupação da política

higienista era organizar o espaço
público. A professora da
Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Irma Rizzini,
conta que as autoridades polici-
ais das províncias faziam a
"Caçada de Menores".

"Recolhiam todas as crianças que ficavam nas ruas.
Mesmo se estivessem brincando ou ajudando suas
famílias nas vendas, eram consideradas 'vadias'",
explica a professora. 

Os juristas da época insistiam que o aumento da
criminalidade infanto-juvenil impunha a necessi-
dade de intervenção do Estado. Nesse contexto, a
infância pobre no país foi nitidamente criminaliza-
da no início do século XX, legitimando-se a divisão
entre crianças e "menores abandonados e delin-
qüentes". A fundação do Primeiro Tribunal de
Menores em 1923 e a promulgação do Código de
Menores em 1927 – iniciativas inovadoras para a
época em toda a América Latina – constituíram o
Sistema de Proteção e Assistência ao Menor. 

Construída a imagem da infância delinqüente,
ficou fácil justificar o tratamento moralizador e
saneador dado às crianças de famílias de baixa
renda. Foi formulada uma política que priorizava a
reeducação, a regeneração e a reabilitação como
meios socialmente legítimos para a construção de
uma nação civilizada. "As medidas de proteção e
assistência à infância e à adolescência implantadas
no começo do século XX, que visavam ao mesmo

tempo à defesa de meninas e meninos e à proteção
da sociedade, serviram para justificar a implemen-
tação de políticas excludentes que mantiveram à
margem milhões de crianças e adolescentes no
Brasil até hoje", explica a diretora do Centro
Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a
Infância (Ciespi) e professora da PUC Rio, Irene
Rizzini, no vídeo "O século perdido". 

O PRESENTE
Os resquícios históricos do comportamento das

políticas de atenção à infância e à adolescência
ainda estão presentes no século XXI. No período
eleitoral, eles ficam mais evidentes. "Com exceção
de algumas manifestações isoladas, nas eleições de
outubro, os partidos de um modo geral foram muito
'omissos' quanto ao trato da questão da criança e
do adolescente", analisa o doutor em Ciências
Políticas da Universidade de São Paulo (USP), Oscar
Adolfo Sanchez. 

De acordo com o pesquisador, os partidos políti-
cos parecem considerar a situação da infância e da
adolescência como um problema "estrutural", ou
seja, "o papel do Governo Federal é promover o
desenvolvimento, melhorar os índices econômicos
e, a partir deles, garantir qualidade de vida para a
população. Dessa forma, acredita-se que haveria
avanço também nas condições de vida de meninas e
meninos".

O pedagogo Antônio Carlos Gomes da Costa diz
que essa lógica político-econômica contradiz o
princípio da prioridade absoluta garantido em lei.
"Implantar o Estatuto da Criança e do Adolescente
no Brasil – mais do que qualquer outra coisa – é
reverter uma tendência histórica de apartação da
infância e da juventude pobres, que remonta ao nosso
passado colonial", analisa Costa, que trabalhou como
perito no Comitê dos Direitos da Criança da
Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra
(Suíça), e participou do grupo de redação do
Estatuto. 

Ele acrescenta que a criança e o adolescente,
enquanto pessoas em condição peculiar de desen-
volvimento, são seres humanos completos em cada
etapa de sua evolução rumo à idade adulta. Por isso
as políticas públicas devem garantir seu crescimento
pleno e integral. "O cuidado com as novas gerações
deve acontecer por meio de uma educação eman-
cipadora que desenvolva seus potenciais como
pessoas, como cidadãos e como futuros profis-
sionais. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do
Adolescente reconhece às meninas e aos meninos
direitos como a liberdade, o respeito e a dig-
nidade, visando não fazer deles meros objetos de
manipulação do mundo adulto", conclui o peda-
gogo. (CG)

“Implantar o Estatuto
da Criança e do
Adolescente no Brasil
é reverter uma 
tendência histórica de
apartação da infância
e da juventude pobres,
que remonta ao nosso
passado colonial”
ANTÔNIO CARLOS GOMES DA COSTA
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NÃO HÁ DESENVOLVIMENTO SEM PARTICIPAÇÃO
Conselhos devem promover a mediação entre população e políticas públicas

Na discussão de políticas públicas no contexto do
desenvolvimento e da redução da pobreza, os con-
selhos são atores essenciais, e o primeiro passo para
uma atuação transformadora nesse sentido é enten-
der o que o termo "desenvolvimento" propõe.
Amartya Sen, em seu livro "Desenvolvimento como
liberdade", definiu esse conceito como o processo
de ampliação da capacidade de os indivíduos terem
opções e fazerem escolhas. Com simplicidade,
mostra-se que "ter mais liberdade melhora o poten-
cial das pessoas para cuidarem de si mesmas e para
influenciarem o mundo, questões centrais para o
processo de desenvolvimento". 

Mas essa liberdade depende também de outros
fatores determinantes, tais como os direitos sociais
– por exemplo, serviços de educação e de cuidados

de saúde – e econômicos, bem como os direitos
políticos e cívicos – a liberdade de participar no
debate público ou no processo eleitoral. Amartya
Sen enfatiza que o crescimento sustentável requer a
eliminação das principais fontes de restrições a uma
vida livre, ou seja, a pobreza, a falta de oportu-
nidades, a desigualdade social, a intolerância e a
prepotência dos Estados repressivos. 

No Brasil, a injustiça social é um dos principais
desafios. "O problema do país é que a pobreza é pro-
duzida pela desigualdade de distribuição de recur-
sos", afirma o coordenador geral da ONG Ação
Educativa, Sérgio Haddad. As crianças e os adoles-
centes são os mais atingidos por essa dura reali-
dade: 43% de meninas e meninos com até 14 anos
estão em situação de pobreza, ou seja, são de

MANUELA CAVADAS - UNICEF/BRASIL
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famílias com renda menor que meio salário mínimo
por pessoa por mês – segundo a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1999. "Uma
das causas desse cenário é a não representatividade
do público infanto-juvenil no sistema eleitoral
brasileiro", acredita o coordenador do Centro de
Políticas Sociais (CPS) da Fundação Getúlio Vargas,
Marcelo Cortês Néri. 

DEMOCRACIA
A integrante do Instituto Universitário de

Pesquisa do Rio de Janeiro, Maria Alice Rezende de
Carvalho, diz que a infância e a adolescência devem
ser pensadas como uma ampla política de reorgani-
zação da democracia brasileira, e a sociedade deve

exercer seu direito à partici-
pação nesse sentido. "A popu-
lação deve cobrar resultados da
utilização do dinheiro público.
Garantir que o Estado esta-
beleça, além de compromissos
econômicos, metas sociais",
recomenda Néri.

Sérgio Haddad, que também
é diretor de Relações
Internacionais da Associação
Brasileira de Organizações Não-
Governamentais (ABONG), afir-
ma que os atores sociais pre-
cisam atuar de forma mais efeti-
va e qualificada na elaboração,
no acompanhamento e na avali-
ação de políticas na área
econômica. "Temos que avançar

nessas ações, pois o modelo de desenvolvimento do
país valoriza o crescimento econômico em detri-
mento dos direitos sociais", completa.

O presidente do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente, José Fernando Silva, diz
que a atuação dos conselheiros avança nesse sentido:
"muitos conselhos trabalham com indicadores sociais
disponíveis no Brasil para a elaboração e o controle de
políticas públicas, e o resultado é a inclusão de mais
recursos nos orçamentos para garantir direitos infan-
to-juvenis". 

ESPAÇOS DE REPRESENTAÇÃO
Os conselhos exercem o papel demediadores

entre a população e as políticas públicas. Por isso, o
professor do Departamento de Ciência Política da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Leonardo Avritzer, explica que os conselhos devem
exercer função formadora e pedagógica: ser um
canal de acesso da população em questões como o
estabelecimento de uma relação mais estreita com

os parlamentares e o Poder Executivo nos âmbitos
federal, estaduais e municipais. "Pesquisas do
Projeto Democracia Participativa da UFMG mostram
que, quanto mais a pessoa interage com o Estado,
melhor ela conhece o funcionamento da máquina
pública. Isso é essencial, porque uma parcela signi-
ficativa da população desconhece as atividades e o
papel do Estado", analisa Avritzer, que é coorde-
nador do Projeto. 

Outro papel dos conselhos, segundo o cientista
político, é exercer uma representação qualificada.
"O conselheiro não pode entender sua represen-
tação como desvinculada de quem o escolheu. Por
isso, ele precisa criar momentos para mostrar sua
representação, principalmente para prestar contas,
apontar as dificuldades e possíveis mudanças insti-
tucionais", recomenda o professor. 

Ao mesmo tempo, é preciso garantir a diversi-
dade de atores que participam dos conselhos,
assegurando a esses espaços um perfil mais
democrático. Avritzer avalia que o Brasil tem
avançado nesse sentido. "Diferentemente de
muitas nações do mundo, o nosso país abre canais
de representação para pessoas com pouca escolar-
idade e renda, que vão aprender a desempenhar
esse papel na prática. É um cenário positivo, pois
reduz a desigualdade socioeconômica e cultural.
Outra vantagem é o olhar do cidadão de baixa
renda frente à realidade, já que ele, muitas vezes,
está à margem dos principais serviços públicos",
analisa o cientista político.

A atuação dos Conselhos dos Direitos da Criança
e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares no país
também é muito diversificada de um lugar para o
outro: há municípios em que eles ainda não exis-
tem, em outros eles estão apenas no papel ou fun-
cionam de forma deficiente. "Esse retrato se
estende ao funcionamento da dimensão participati-
va da democracia brasileira em qualquer área: edu-
cação, saúde, assistência social, cultura, esporte,
trabalho e assim por diante", avalia o pedagogo
Antônio Carlos Gomes da Costa. Isso acontece,
segundo ele, "por causa das culturas política,
administrativa, técnica e cidadã brasileiras que
estão cobertas da herança do clientelismo, do cor-
porativismo e do tecnicismo".

Duas ferramentas são essenciais para mudar esse
cenário: troca de experiência e informação. "A cri-
ação de um fórum de conselheiros é um caminho.
Nesse espaço, é possível interagir com outros atores
sociais e discutir como deve ser a participação e a
representação nos conselhos", explica Leonardo
Avritzer. Para melhorar o vínculo entre represen-
tantes dos conselhos e eleitores, o cientista político
aponta a realização de pesquisas para ouvir a
demanda do público. (CG)

“O conselheiro não
pode entender sua 
representação como
desvinculada de quem
o escolheu. Ele precisa
criar momentos para
prestar contas, 
apontar as dificuldades
e possíveis mudanças
institucionais”
LEONARDO AVRITZER
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BASE DE DADOS REÚNE PROJETOS
DE LEI NA ÁREA DA INFÂNCIA

Os parlamentares da próxima legislatura poderão recorrer a
uma base de dados permanente para a consulta sobre os pro-
jetos de lei na área da infância e da adolescência. O estudo
identificou 576 proposições consideradas relevantes e a
intenção é que, a partir de janeiro de 2007, esses projetos
recebam maior atenção tanto por parte do governo quanto
da sociedade civil. O levantamento divide as proposições em
11 tópicos: direitos da criança e do adolescente; medidas
socioeducativas; trabalho infantil; mídia e ética; Internet e
pornografia infantil; Conselho Tutelar; orçamento e dedução
do imposto de renda; guarda, visita familiar e adoção; violência
e maus-tratos. A iniciativa é de organizações não-governamen-
tais sob consultoria do Centro de Referência, Estudos e Ações
sobre Crianças e Adolescentes (Cecria). 

INTÉRPRETE DE SINAIS SERÁ 
OBRIGATÓRIO EM INSTITUIÇÕES 

Duas iniciativas irão facilitar o acesso de estudantes com
deficiência auditiva ao ensino. A partir de 23 de dezembro,
todos os colégios e universidades federais brasileiras serão
obrigados a contratar intérpretes da língua dos sinais para
acompanhar as aulas. Na mesma data, torna-se obrigatória a
oferta de disciplinas de Libras (Língua Brasileira de Sinais)
nos cursos de fonoaudiologia e de formação de professores,
em todas as instituições de ensino superior – tanto as públicas
quanto as privadas. Essas ações pretendem reverter o
cenário atual: segundo o Censo de 2000, as pessoas com
deficiência auditiva correspondem a 3% da população total.
Entretanto, elas representam apenas 0,12% dos alunos da
Educação Infantil ao Ensino Médio, e 0,02% dos estudantes
do Ensino Superior.   

FRANCISCO WHITAKER É 
RECONHECIDO MUNDIALMENTE 

Um dos idealizadores do Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral e membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz,
Francisco Whitaker foi um dos vencedores do Prêmio Right
Livelihood Award 2006, conhecido como Nobel Alternativo. O
brasileiro, que foi palestrante no VI Seminário Pró-conselho,
recebeu a homenagem por seu trabalho de dedicação à
justiça social e junto ao Fórum Social Mundial. O Prêmio, que
não é dividido em categorias, visa ao reconhecimento do trabalho
de pessoas ou grupos que se destacam em áreas como meio
ambiente, direitos humanos, proteção de minorias, desen-
volvimento, entre outras. O Prêmio será entregue em dezem-
bro, na sede do Congresso Nacional da Suécia.

VEREADORES APROVAM CADASTRO
DE CRIANÇAS DESAPARECIDAS 

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou, no dia 31 de
outubro, em primeiro turno, a instituição de um sistema de
comunicação e cadastro de crianças e adolescentes desa-
parecidos na capital. O sistema é uma das ações previstas
pelo Projeto de Lei nº. 714/05, de autoria do vereador Fred
Costa (PSB), que também propõe ao Poder Executivo a 
criação de um telefone 0800 para receber denúncias e a
divulgação de cartazes com fotos de pessoas desaparecidas
em veículos de transporte coletivo, escolas municipais, hos-
pitais, rodoviárias, aeroportos, órgãos públicos e estabeleci-
mentos comerciais. O projeto também prevê que a Prefeitura
de Belo Horizonte elabore e distribua uma cartilha com
informações sobre os cuidados a serem adotados por 
crianças e adolescentes. De janeiro a outubro deste ano, a
Divisão Estadual de Referência de Pessoas Desaparecidas da
Polícia Civil registrou o desaparecimento de sete crianças e
35 adolescentes em Minas Gerais. 

COMISSÃO APROVA MODIFICAÇÃO
NA DESTINAÇÃO PARA FUNDO 

A Comissão de Finanças e Tributação aprovou, no dia 9 de
novembro, o texto original da Comissão de Seguridade Social
e da Família ao Projeto de Lei nº. 1300/99, da deputada
Angela Guadagnin (PT-SP), que incentiva destinações aos
Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente. Com a manutenção do substitutivo,
foram rejeitadas as três emendas do Senado que limitavam os
avanços propostos originalmente, que favorecem a ampliação
da base dos contribuintes aos Fundos dos Direitos da Criança
e do Adolescente. O projeto já havia sido aprovado por todas
as comissões da Câmara em 2004, mas recebeu emendas no
Senado Federal, o que exigiu nova tramitação na Câmara. As
emendas ainda serão analisadas pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, serão votadas
pelo plenário da Câmara. A proposta aprovada pela Comissão
de Finanças e Tributação permite a dedução independente-
mente do modelo de declaração escolhido pelos contribuintes
/ pessoas físicas e, no caso das empresas, mantém limite de
dedução de 1% do Imposto de Renda Devido. Ela permite o
desconto também para as empresas que fazem a declaração
com base no lucro presumido. O posicionamento da Comissão
atende às reivindicações do movimento de defesa dos direitos
da criança e do adolescente, que participou de uma audiência
pública na Câmara dos Deputados para discutir o projeto em
junho deste ano. O Conanda, Instituto Telemig Celular e o
Grupo de Institutos, Empresas e Fundações (GIFE) têm atuado
para a aprovação do PL na Câmara. Há expectativa da sanção
da Presidência da República a ele, o que seria uma manifes-
tação de compromisso e apoio às causas da infância, previstas
no Plano Presidente Amigo da Criança.

FIQUE POR DENTRO
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A parceria entre prefeituras, o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e
o Conselho Nacional do Sesi resultou em um proces-
so de educação alimentar que já capacitou 12 mil
pessoas neste ano em Minas Gerais. Os participantes
da formação terão melhores condições de cuidar da
nutrição e da saúde de suas famílias, preparando os
alimentos de forma econômica e sem desperdícios.

Esse trabalho é realizado desde 2004 pelo Projeto
Cozinha Brasil. Desenvolvido pelo Sesi em parceria
com o MDS e com o apoio do poder público e das
organizações locais, os cursos teórico-práticos  são
ministrados em unidades móveis – caminhões proje-
tados para serem uma cozinha didática –, que per-
correm diversos municípios do país.  

O Projeto também conta com o apoio das
Federações das Indústrias e Departamentos
Regionais do Sesi de todo país e de empresas.

"Para atingirmos e transcendermos os objetivos
do fim da fome e da miséria, precisamos da partici-
pação de todos. Ações do Estado, empresas e
sociedade não se contrapõem", destacou o ministro
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus

Ananias, durante o VI Seminário Pró-conselho. 
Nesse sentido, ele conta que o Ministério que

representa trabalha para promover parcerias
estratégicas a partir da prospecção de oportu-
nidades de cooperação com o setor empresarial,
com as entidades representativas dos movimentos
sociais, religiosas e associações da sociedade civil,
além de articular ações com instituições governa-
mentais nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

TENDÊNCIA
Rosa Maria Fischer, coordenadora do Centro de

Empreendedorismo Social e Administração em
Terceiro Setor (CEATS) da Fundação Instituto de
Administração (FIA) da Universidade de São Paulo
(USP), avalia a atuação intersetorial do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome uma
evolução das tradicionais ações sociais isoladas e
pontuais e acredita que esse tipo de integração
tende a se acelerar e a adquirir maior importância
neste século.

"Como ocorreu no mundo dos negócios, onde as
empresas criaram cadeias produtivas entre si e com
seus fornecedores para fortalecer sua capacidade
produtiva e seu posicionamento no mercado, tam-
bém as iniciativas de desenvolvimento social bus-
caram formas organizativas que aumentassem a efi-
ciência e assegurassem a eficácia e efetividade de
suas ações", contextualiza Rosa. 

Assim, a aliança intersetorial é a relação de
colaboração estabelecida entre duas ou mais orga-
nizações, cada qual inserida em um dos setores. Essas
alianças são constituídas para elaborar e implemen-
tar projetos e programas que buscam beneficiar uma
comunidade, erradicar ou minimizar algum proble-
ma social, atender as necessidades de grupos ou
divulgar e defender uma causa de interesse público. 

Na opinião do secretário geral do GIFE (Grupo de
Institutos, Fundações e Empresas), Fernando
Rossetti, parcerias e alianças devem visar, em regra,
à complementação de forças ou de papéis e, nesse
sentido, partem do reconhecimento de que as insti-
tuições – do Estado, do setor privado ou da

ALIANÇAS INTERSETORIAIS

VISÕES DIFERENTES PARA OBJETIVO COMUM
Parceria entre governo, empresas e sociedade é opção para influenciar políticas

”Para atingirmos e 
transcendermos os 
objetivos do fim da fome
e da miséria, precisamos
da participação de
todos. Ações do Estado,
empresas e sociedade
não se contrapõem”

Patrus Ananias,
Ministro do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome

CRISTINA GUIMARÃES

RODRIGO DAÍ
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sociedade civil – têm suas limitações. "Ou seja, nen-
huma organização possui todos os elementos
necessários para abordar com eficácia problemática
sociais da complexidade das que existem no mundo
contemporâneo", completa Rosseti. 

Contudo, uma orientação essencial a ser con-
siderada na gestão de parcerias está relacionada a
um duplo movimento. De um lado, é preciso orga-
nizar e racionalizar a aproximação entre institu-
ições que realizam trabalho semelhante. De outro,
deve-se ter claro qual é o objetivo principal da ini-
ciativa. Por isso, desde o início da articulação, é
necessário evidenciar o papel das instituições par-
ticipantes, buscando conhecer os interesses de
cada uma, seus objetivos estratégicos, a visão de
futuro, as expectativas em relação ao trabalho a ser
executado, além de sua capacidade operacional.

"Com o passar do tempo, o alinhamento de mis-
são, valores e estratégias das organizações ali-
adas e o estreitamento das relações de confiança
criam uma espécie de círculo virtuoso, que poten-
cializa os resultados sociais atingidos pela
aliança", analisa a coordenadora do CEATS, Rosa
Maria Fischer.

ATENÇÃO À EDUCAÇÃO INFANTIL
A Rede pela Educação Infantil de Belo Horizonte

(REDIN/BH) alcançou resultados importantes por
trabalhar em parceria. A iniciativa surgiu em 2003
e tem o objetivo de construir uma rede social com-
posta por organizações dos três setores para
garantir o acesso da criança à Educação Infantil de
qualidade no município. 

Amparado em diagnóstico da Prefeitura de Belo
Horizonte, o grupo de trabalho formado naquela
ocasião elegeu as 28 creches comunitárias da
região Oeste da cidade como ponto de partida para
as ações. "Pesaram nessa decisão indicadores
como os índices de violência, qualidade de vida,
vulnerabilidade social e concentração de vilas e
favelas, bem como a carência de projetos de
atendimento à primeira infância", relembra a
coordenadora REDIN/BH em Belo Horizonte,
Patrícia Faria. 

Com recursos financeiros de empresas e sob a
coordenação do Instituto para o Desenvolvimento
do Investimento Social (IDIS) de São Paulo, a
REDIN/BH funciona por meio de grupos de trabalho.
Cada ator tem um papel dentro da estrutura de fun-

Nas ações em
parceria, as

forças de cada
ator social

devem convergir
para propósitos

comuns

LÉO DRUMOND
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cionamento da Rede. O Grupo de Ação de
Comunicação é responsável por produzir e difundir
informações através de boletins, cartazes e
manutenção do sítio (www.redinbh.org.br). Outro
grupo tem o papel de elaborar projetos e mobilizar
recursos. Existe ainda uma frente de trabalho que
exerce a função de coordenar e organizar o fun-
cionamento da Rede.

A adequação dos espaços físicos das creches,
formação de professores e coordenadores
pedagógicos, capacitação de gestores da Educação
Infantil e implantação de atividades culturais nas
escolas são alguns dos trabalhos realizados pela

REDIN/BH. "A Rede se propõe a enfrentar as
questões do atendimento da criança para provocar
mudanças estruturais, revelando e agregando os
recursos e os talentos de seus integrantes e de out-
ros apoiadores e financiadores, potencializando
ações de impacto social mais amplo", completa a
coordenadora Patrícia Faria.

"Partimos do pressuposto da importância do
envolvimento de diferentes atores e da comu-
nidade na resolução de seus problemas, por meio
de uma participação compromissada, ampla e con-
junta, visando à sua emancipação", esclarece a
gerente de Projetos do IDIS, Tatiana Akabane. 

COMPOSIÇÃO DE PARCERIAS
Pesquisas do Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor
(CEATS) da Fundação Instituto de Administração (FIA) da Universidade de São Paulo
(USP) constatam que a maioria das empresas tem alianças com entidades do terceiro
setor – 85,7% –, enquanto 59,2% delas apresentam parcerias com órgãos do Estado e
50,5% com outras empresas do mercado. A incorporação de órgãos públicos nas parcerias
constitui, geralmente, um dos maiores desafios. Segundo o CEATS, são inúmeros os casos
nos quais as empresas desistem do processo depois de tentativas frustradas de colaborar
com a administração pública – isso também é observado em relação às organizações de
utilidade pública. "A maioria das entidades da sociedade civil prefere manter apenas 
convênios para o recebimento de recursos financeiros, por não acreditarem na eficiência
da tecno-burocracia do Estado", explica a coordenadora do CEATS, Rosa Maria Fischer. A
importância de superar essas barreiras está na possibilidade de influenciar diretamente o
aperfeiçoamento do aparelho administrativo estatal e de ampliar o exercício pela
sociedade civil organizada de seu papel de controle social das ações públicas.

Fonte: Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor (CEATS) da Fundação
Instituto de Administração (FIA). Mais informações no www.ceats.org.br

RICARDO EVANGELISTA/ARQUIVO REDIN-BH

“A Rede se propõe a
enfrentar as questões

do atendimento da 
criança para provocar

mudanças estruturais,
revelando e agregando 

os recursos e os 
talentos de seus

integrantes”
PATRÍCIA FARIA



Uma empresa consciente, madura e responsável. Essa é a imagem

conquistada pelo Grupo Carrefour em 30 anos de atividades no Brasil. 

Desde 1975, quando revolucionou a história do varejo brasileiro ao

inaugurar a primeira loja de auto-serviço no País, o Grupo vem atuando

com eficiência no exercício do comércio responsável e da democratização

do consumo. Nossa história de sucesso é pautada pela ética, pelo

desenvolvimento sustentável, pela geração de renda e trabalho. Com

cerca de 44 mil funcionários, estamos entre os maiores empregadores do

País. A cada loja aberta, criamos cerca de 500 empregos diretos e 1.000

indiretos e atuamos com profundo respeito às diferenças culturais de

cada região e de cada público com que nos relacionamos. 

Estabelecemos parcerias locais para desenvolver pequenos produtores e

empresas. E lutamos pela inclusão da responsabilidade social na gestão

dos nossos negócios, assim como nos de todos os envolvidos na cadeia

produtiva – atualmente mais de 6.000 fornecedores ativos. 

Nestas três décadas no País, trabalhamos duro para aliar exigências

econômicas, responsabilidade social e respeito aos recursos naturais. 

E continuaremos fazendo nosso máximo em busca de uma melhor

qualidade de vida, para nós e para as futuras gerações.

Três décadas, por um comércio responsável
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A participação social em  todo o processo de ela-
boração, monitoramento e avaliação do
Orçamento Público é, sem dúvida, um dos cami-
nhos para a efetivação das políticas públicas com
foco nas crianças e nos adolescentes. Para cumprir
esse objetivo, entretanto, é preciso investir na
mobilização e no trabalho articulado. É o que
acontece no Estado do Ceará. Desde 2005, a Rede
Estadual de Monitoramento do Orçamento, forma-
da por organizações da sociedade civil ligadas aos
direitos humanos, desenvolve ações com o objeti-
vo de acompanhar o processo de execução das
políticas públicas do governo estadual e do ciclo
orçamentário.

Margarida Marques, coordenadora do Eixo Direito
à Participação do Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente do Ceará (Cedeca-CE) – uma das enti-
dades que compõe a Rede –, diz que o movimento
estadual atua na perspectiva de fiscalizar as ativi-
dades desenvolvidas pelos gestores públicos, verifi-
cando o cumprimento às determinações da lei e aos
anseios da população. “Compreendemos que o
Orçamento Público deve ser visto como um instru-
mento de planejamento e, sobretudo, como
expressão de opção política dos gestores governa-
mentais e que deve ser feito pela participação e pelo
controle da sociedade organizada”, explica
Margarida. Além do acompanhamento do ciclo orça-
mentário, a Rede procura promover a capacitação
de entidades e de representantes dos movimentos
sociais na temática do Orçamento Público. “Essa
luta tem uma profunda dimensão política e pode
resultar no fortalecimento das organizações”, ana-
lisa a coordenadora.

Porém, o monitoramento da execução orçamen-
tária ainda encontra desafios. “A falta de um
mecanismo de transparência exige um esforço maior
da sociedade para chegar aos números dos gastos
públicos”, pontua Margarida. Outra dificuldade é a
relação estreita entre orçamento e poder. “É uma
grande luta interferir nesse processo de dis-
tribuição de recursos públicos. Até hoje temos visto
que cada passo custa muito e seguir em frente exige

uma luta por espaço que não é simples de se con-
quistar”, destaca a assessora de Política Fiscal e
Orçamentária do Instituto de Estudos Socio-
econômicos (INESC), Eliana Magalhães. 

Conscientes dessa dificuldade, o Cedeca-CE e a
Rede Estadual acompanham todo o ciclo orçamen-
tário – Plano Plurianual de Ação (PPA), Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária
Anual (LOA). “Analisamos as dotações, produzimos
relatórios e mobilizamos a sociedade para elabo-
ração de emendas”, detalha. Como resultado desse
esforço, foram apresentadas, no primeiro semestre
deste ano, 17 propostas de emendas à Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2007.

PROTAGONISMO JUVENIL
O Cedeca-CE conta com a força jovem no moni-

toramento da execução orçamentária. Desde 2003,
adolescentes participam de capacitações para pro-
mover mobilizações na Câmara Municipal e na sua
comunidade com o objetivo de elaborar propostas
de emendas ao Orçamento Público. Esse grupo de
jovens e adolescentes ampliou suas atividades. 

Depois de levar as discussões sobre orçamento,
direitos humanos, gênero e Estatuto da Criança e do
Adolescente para as comunidades onde moram e as
organizações a que têm acesso, eles conseguiram
agregar um número maior de pessoas ao projeto. Foi
assim que criaram, em 2005, a Rede Orçamento e
Participação Ativa (Rede OPA), com cerca de 70 ado-
lescentes e jovens de Fortaleza e duas cidades da
região metropolitana: Sobral e Ibicuitinga. “Os
jovens da Rede OPA tiveram um importante papel na
luta pela democratização das discussões e no proces-
so de participação no ciclo orçamentário, além das
discussões sobre a metodologia de participação dos
adolescentes”, explica Margarida Marques.

ATUAÇÃO DOS CONSELHOS
Manter a articulação com o Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará é
outra preocupação do Cedeca e da Rede. Para
Margarida Marques, há uma clareza maior entre os

ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO PÚBLICO

Experiências sociais apostam no monitoramento da execução orçamentária 
PRIORIDADE ABSOLUTA? SÓ COM RECURSOS

SIMONE FRANÇA
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conselheiros quanto ao seu papel no monitoramen-
to do Orçamento Público hoje, mas, na prática,
ainda há muito a ser feito. “Por razões políticas e
culturais, existe uma dificuldade por parte dos
gestores do poder executivo em consultar os conselhos
e atuar com base nas decisões que eles tomam”,
ressalta Margarida. 

Nesse sentido, o investimento na formação de
conselheiros é essencial. O conhecimento sobre a
execução orçamentária permite aos conselhos exi-
gir o cumprimento das deliberações e provocar o
Executivo, o Legislativo e, caso necessário, o
Ministério Público para garantir recursos para
políticas públicas voltadas para a infância e ado-
lescência. A constante busca por informações sobre
a execução orçamentária e o acompanhamento do
cenário político-econômico também são ferramen-
tas fundamentais no controle social. “As questões
macroeconômicas influenciam no estabelecimento
de metas físicas e financeiras dos governos”, afirma
Eliane Magalhães, do INESC. 

A experiência da Frente de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Minas Gerais mostra
que a articulação entre conselhos e fóruns, apoia-
dos na interlocução com o Poder Legislativo e na
constante busca por capacitação, é fundamental
para conquistar bons resultados. Foi o que aconte-
ceu durante a audiência pública sobre a proposta
orçamentária para 2007, realizada em 8 de novem-

bro. Foram apresentadas 16 propostas de emendas
que expressam a urgência de investimento em ações
relativas à infância e adolescência. Ampliar recursos
para o combate ao trabalho infantil, para políticas
de enfrentamento à violência e exploração sexual,
para políticas relacionadas a adolescentes em confli-
to com a lei e ameaçados, além da garantia de recur-
sos ordinários para o Fundo dos Direitos da Criança e
do Adolescente são algumas das propostas apresen-
tadas pelo movimento em prol dos direitos da infân-
cia e da adolescência. 

ATENÇÃO AOS PRAZOS
Até o dia 31 de dezembro, a Lei Orçamentária Anual

é analisada pelas Câmaras Municipais. Portanto, ainda
há tempo para organizar reuniões entre conselhos,
fóruns e entidades e solicitar ao Legislativo audiên-
cias públicas para acompanhamento do processo.

Nos âmbitos estadual e nacional, os movimentos
sociais devem ficar atentos ao período de elabo-
ração do Plano Plurianual de Ação (PPA). Em 2007, o
governador e o presidente eleitos devem desenhar
as linhas de ação dos três últimos anos de mandato
e do primeiro ano de trabalho do próximo gover-
nante. Por isso, é fundamental o acompanhamento
e a participação junto aos Poderes Executivo e
Legislativo para propor emendas que garantam a
presença das políticas públicas para a infância e
adolescência com destaque no PPA.

“O Orçamento Público deve ser visto como
um instrumento de planejamento, como
expressão de opção política dos gestores
governamentais, e deve ser feito pelo 
controle da sociedade organizada”

MARGARIDA MARQUES

RODRIGO DAÍ



O trabalho realizado pelo Instituto
Ágora em Defesa do Eleitor e da Democracia
mostra que os conselhos podem e devem ir
além do monitoramento do Orçamento
Público. É preciso, também, acompanhar
como agem os Poderes Executivo e
Legislativo. O foco das ações do Ágora são
as Câmaras Municipais do Rio de Janeiro,
São Paulo e de alguns municípios do interi-
or paulista. O objetivo é saber se os repre-
sentantes eleitos pela população cumprem
suas funções: legislar e fiscalizar os gover-
nos locais. “Levantamos as informações
sobre a atuação de cada parlamentar,
traduzimos para uma linguagem popular e
as passamos para as comunidades via
boletins mensais e rádios comunitárias”,
explica o diretor institucional do Ágora,
Gilberto de Palma.

Outra iniciativa do Instituto permite
que alunos de escolas de São Paulo
acessem informações  sobre seus direitos e
sobre o cenário político nacional. Por meio
do Projeto Avizinha, o Ágora oferece ofici-
nas de política e cidadania. Com isso, os
jovens passam a dominar e ensinar con-
ceitos básicos sobre formas de partici-
pação política, democracia e organização
do Estado; a história recente dos partidos
políticos; a estrutura e o funcionamento

da Câmara Municipal de São Paulo, entre
outros aprendizados. Esses assuntos
tornaram-se pauta do Debate do Eleitor,
outro projeto do Ágora realizado junto a
escolas do município de São Paulo. Além
de dar voz a quem decide, o trabalho
incentivou a análise dos programas dos
partidos e da história de vida dos can-
didatos. 

São feitos também balanços legislativos
que mostram a quantidade e a qualidade
das leis propostas pelos vereadores.
“Infelizmente, muitos vereadores só pen-
sam em projetos que dão nome a
logradouros e na entrega de medalhas e
títulos”, analisa o coordenador. Muitas
vezes, o cidadão não percebe essa situ-
ação, pois entende de forma distorcida o
papel do Poder Legislativo. Nesse sentido,
o Instituto realiza um trabalho pedagógico
ao comunicar o trabalho desenvolvido
pelos vereadores e pelas câmaras munici-
pais em uma linguagem de fácil acesso.
Quando passa a entender o processo, a
comunidade levanta demandas de políti-
cas públicas que tem. “Muitas delas se
tornaram leis”, comemora Palma. 

Saiba mais sobre o Instituto Ágora no
www.institutoagora.org.br
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PARA ALÉM DO ORÇAMENTO 

“Levantamos as 
informações sobre a
atuação de cada 
parlamentar, traduzimos
para uma linguagem 
popular e as passamos
para as comunidades via
boletins mensais e rádios
comunitárias”

GILBERTO DE PALMA

ARQUIVO INSTITUTO AGORA
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No interior do Semi-árido cearense, um super-herói luta para
defender os direitos de meninos e meninas. De roupa verde, chapéu de
cangaceiro e sandálias de couro, ele utiliza o rádio como veículo para
se transportar a 50 cidades do estado. Seu principal instrumento é o
Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja sigla (ECA) faz parte do seu
nome: Perereca. A estratégia do herói é conseguir, em 15 minutos,
informar conselheiros tutelares, radialistas e a comunidade sobre o
papel dos atores sociais na garantia dos direitos previstos na Lei. Tudo
isso é possível por meio do programa de rádio estrelado por Pereca,
que conversa com a população sobre os direitos das crianças e dos
adolescentes. O resultado da ação aparece no número cada vez maior
de aliados dispostos a defender a causa.

A idéia de usar um veículo de comunicação para chegar às comu-
nidades do interior do Ceará foi desenvolvida em uma parceria entre a
organização não-governamental Catavento e o Fundo das Nações
Unidas pela Infância (UNICEF). A demanda por esse tipo de iniciativa
foi detectada após a aplicação de questionários em 30 Conselhos
Tutelares do estado. Segundo o levantamento, a legislação referente
às crianças e aos adolescentes não era bem interpretada, havia difi-
culdade para acessar as atualizações da Lei, ainda se usavam termos
inapropiados no tratamento de meninos e meninas, não existia
clareza sobre as competências e as atribuições dos conselhos e as
comunidades desconheciam o papel desses órgãos. Para dar conta de
tantos problemas, o super-herói foi convocado. 

Não precisa ser super-herói para se relacionar com a mídia

COMUNICAÇÃO

IDÉIAS SIMPLES E CRIATIVAS 

É mais um dia na vida do 
Super-pperereca, minha gente!!!

Há muito a
fazer pelos 

direitos 
das 

crianças! 
e  não  há
tempo  a
perder!!!

quem vem
comigo
nessa

aventura?

Vamos  dar
o  recado  e
é  agora!

RACHEL COSTA

ARTE SOBRE FOTOS ARQUIVO CATAVENTO
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O exemplo cearense mostra como é possível e
necessária a aproximação entre os meios de comu-
nicação, os conselhos e a sociedade. Mais que um
espaço para a distribuição de conteúdos, a mídia
contribui para a formação da opinião pública e
influencia a agenda social, política e econômica. 

OCUPAR ESPAÇOS
Embora seja consenso que os meios de comuni-

cação são fundamentais para dar visibilidade às
ações e às temáticas sociais, uma dificuldade a ser
superada é a distância entre conselhos e jornalistas.
O relatório "Infância na Mídia 2003/2004", pro-
duzido pela Agência de Notícias dos Direitos da
Infância (ANDI), mostra que, das matérias que
tratam da área da infância e da adolescência, apenas
3,5% têm como principal fonte os conselheiros dos
direitos e 3,7%, os tutelares. A fonte mais consultada
é a polícia (militar ou civil), ouvida em 8,4% das
reportagens. Segundo a diretora-presidente da Lead
Comunicação Organizacional, a jornalista Janine
Saponara, os conselhos deveriam estar entre os mais
consultados quando o assunto são direitos da criança
e do adolescente, devido à sua atuação na área. "Ao
deixar de ouvir apenas o delegado para consultar
também o conselheiro, a matéria perde o enfoque
negativo: ela se torna mais informativa e menos
‘denuncista’", avalia a jornalista. 

Entretanto, Janine ressalta que a iniciativa de
ocupar espaços nos veículos de comunicação deve
partir também dos próprios conselheiros, que pre-
cisam preparar boas pautas para chamar a atenção
dos jornalistas, estando atentos para o potencial
educativo e pedagógico dos meios de comunicação.
No caso da Catavento, no Ceará, uma das preocu-
pações é aliar essas possibilidades ao fazer o pro-
grama. A jornalista Tarciana Campos, coordenadora
do projeto Bom Conselho a Gente Faz – que produz
os programas de rádio com o super-herói Pereca –,
explica que há uma tendência por parte das comu-
nidades de considerar os programas educativos
entediantes e, por isso, é preciso encontrar
soluções para educar sem "ser chato". 

EDUCAR PARA A COMUNICAÇÃO
"Pelas características de integração e capacidade

de chegar a grandes contingentes de pessoas, a
mídia é reconhecida como um patrimônio social,
vital para que o direito à livre expressão e acesso à
informação seja exercido". O trecho citado é parte
do Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos, que possui um eixo dedicado à discussão
das responsabilidades dos meios de comunicação no
processo educativo. Para a elaboração do texto,
foram ouvidos setores da mídia,  sociedade civil, mi-
litantes de direitos humanos, profissionais de comu-
nicação, docentes e estudantes. No documento, os
veículos são chamados a adotar posições favoráveis
à não-violência e de respeito aos direitos humanos. 

A coordenadora da área de Educação em Direitos
Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos
da Presidência da República, Maria Nazaré Zenaide,
explica que o principal caminho para se envolver a
mídia na cobertura de causas sociais é o diálogo com
empresários, editores, entidades profissionais e
fóruns da área. "E para que exista essa conversa é
necessária a aproximação que deve partir do lado do
interessado", ressalta. A coordenadora avalia que,
nos últimos anos, as causas sociais têm ganhado mais
espaço na mídia, o que aconteceu pela atuação do
movimento social. Entretanto, ela considera que os
resultados ainda estão aquém das expectativas e que
os veículos devem assumir o papel de sensibilizar a
sociedade. "Isso geraria uma participação efetiva e
uma significativa diminuição de violações dos direitos
humanos", fala Maria Nazaré. 

SER MÍDIA
Desde a Conferência sobre Liberdade de

Informação das Nações Unidas, em 1948, busca-se
estabelecer a relação entre a mídia e a democracia,
colocando-se a livre informação como parte do obje-
tivo abrangido pelas liberdades essenciais. Um
regime democrático deveria se refletir em meios de
comunicação não concentrados nas mãos de poucos
e que dessem voz aos vários atores sociais. O editor-
chefe do Observatório da Imprensa, Luís Egypto,

"Os conselhos deveriam pensar nos
meios de comunicação como potenciais
parceiros para a divulgação da prestação
de contas dos governos. Passar essa
informação para a sociedade não é um
favor, é um dever"

VEET VIVARTA

RODRIGO DAÍ
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critica as grandes empresas de comunicação
brasileiras por se concentrarem nas coberturas
econômicas e se esquecerem das questões sociais.
"A Constituição Federal garante o interesse público
dos meios de comunicação. Eles podem ser um
negócio, mas esse não pode ser o valor preponde-
rante, pois o acesso à informação é um direito
humano inalienável", considera Egypto.

Um indício positivo para o cumprimento da
função social da mídia é a sua abertura para as
temáticas propostas pela sociedade civil organiza-
da. Dados divulgados pela ANDI apontam para um
crescimento de 1.149% no número de matérias
sobre infância e adolescência nos 45 jornais moni-
torados no período de 1996 a 2004. Esse aumento
mostra uma possibilidade de articulação entre
sociedade civil e veículos de imprensa. Um exem-
plo de como isso pode acontecer é dado pelo
secretário executivo da ANDI, Veet Vivarta, que
acredita que a mídia pode ser aliada na divulgação
das informações sobre a prestação de contas dos
governos, obtidas pelos Conselhos dos Direitos da
Criança e do Adolescente. "No caso do orçamento,
por exemplo, os conselheiros podem traduzir
alguns conceitos para os jornalistas e chamar a
atenção para as etapas mais importantes do ciclo
orçamentário", ressalta Vivarta.  

LIVRO ANALISA COBERTURA DA
MÍDIA SOBRE CONSELHOS

"Ouvindo Conselhos" apresenta os resultados da
análise quanti-qualitativa sobre a cobertura da mídia
impressa brasileira dedicada aos Conselhos dos
Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos
Tutelares, da Educação, da Saúde, da Assistência
Social. O estudo reúne reflexões de lideranças sociais
e profissionais de comunicação e busca contribuir
para subsidiar redações e conselheiros para uma

interlocução que resulte em uma cobertura mais
crítica e propositiva das atribuições e da atu-

ação desses importantes espaços democráti-
cos. A publicação integra a Série Mídia e

Mobilização Social, realizada pela
Agência de Notícias dos Direitos da

Infância (ANDI), Conanda, Unicef e
Cortez Editora, onde podem ser

adquiridos exemplares do livro
(www.cortezeditora.com.br).

ESTRATÉGIAS PARA 
OS CONSELHOS

O "Guia Mídia e Conselhos" oferece orientações para
o acesso ao mundo da comunicação social. Elaborado
com a contribuição de especialistas da mídia e do
movimento pelos direitos da criança e do adoles-
cente, seu conteúdo foi debatido, ampliado e apri-
morado ao longo de seis encontros regionais com
conselheiros e jornalistas de todo o país. O Guia
apresenta sugestões para o bom relacionamento dos
conselhos com a mídia, traz um glossário sobre con-
ceitos que fazem parte do cotidiano profissional dos
jornalistas e oferece idéias boas, criativas e baratas
de comunicação para aproximar conselhos da comu-
nidade. A publicação foi realizada pela ANDI e

Conanda com a coordenação da Oficina de
Imagens e o apoio da

Secretaria Especial
de Direitos Humanos
e da Petrobras. O
Guia está disponível
para download no site
da Oficina de Imagens:
www.oficinadeima-
gens.org.br. 

FALE COM A MÍDIA
Janine Saponara dá algumas dicas para se rela-
cionar melhor com a imprensa:
OOrrggaanniizzaarr  ccoonntteeúúddoo:: sistematizar as informações e
reunir dados relacionados ao trabalho realizado
facilitam o atendimento aos pedidos dos jornalis-
tas, permitindo identificar facilmente o assunto
desejado. Uma outra dica é eleger um conselheiro
para ficar como referência para o atendimento à
imprensa.
FFiiccaarr  aatteennttoo  aaoo  qquuee  aa  mmííddiiaa  vveeiiccuullaa::  para ser pauta
é preciso saber o que já é pautado. Hoje em dia há
ferramentas que permitem uma busca rápida por
temas na Internet. Sabendo quais assuntos estão
em foco, é possível aproveitar um "gancho" (termo
usado pelo jornalismo para designar os fatos que
dão origem às matérias) para sugerir as experiên-
cias do conselho e tornar a cobertura mais apro-
fundada. Em Minas Gerais, a Oficina de Imagens
desenvolve um trabalho de análise, monitoramento
e apoio à mídia. No site da instituição (www.ofici-
nadeimagens.org.br), pode ser feito o cadastro
para o recebimento diário do resumo de notícias
sobre infância e adolescência nos principais jornais
mineiros. 
SSeerr  pprrooaattiivvoo:: atender bem aos jornalistas e, quando
não puder responder à requisição, indicar alguém
que possa fazê-lo.
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COMUNICAÇÃO NAS 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

O caderno "Comunicar é Preciso - Como as ONGs
podem se comunicar melhor com a imprensa" traz
orientações para a definição de estratégias de comu-
nicação. Lançado pela Associação Brasileira das
Agências de Comunicação (Abracom) e organizado
pela jornalista Janine Saponara, o livro é o segundo
volume da série "Cadernos de Comunicação
Organizacional". A obra ressalta a importância da
comunicação na gestão das organizações e na con-
strução de uma imagem positiva sobre o trabalho
realizado. O caderno aborda temas como a elabo-
ração de uma boa pauta,o caminho certo para falar
com as pessoas numa redação de jornal, além de
trazer indicação de sítios
eletrônicos de comunicação,
sugestão bibliográfica e um
glossário com os termos
comuns utilizados pelos jor-
nalistas. O livro está disponív-
el para download no
www.abracom.org.br

ESTATUTO PARA 
COMUNICADORES

Com o objetivo de apresentar aos comunicadores o
universo dos diretos da infância e da adolescência, a
jornalista Ivanéa Maria Pastorelli criou o "Manual de
Imprensa e de Mídia do Estatuto da Criança e do
Adolescente". A publicação organiza os conteúdos
de forma a destacar as possibilidades de convergên-
cia entre o trabalho do comunicador e o conteúdo do
Estatuto. O Manual é distribuído gratuitamente, de
acordo com a disponibilidade de exem-
plares. Para solicita-lo, ligue para
(13) 9778-1369 e (11) 3826-
8079.

COMUNICAÇÃO TAMBÉM É DIREITO
Conheça os princípios que fundamentam a colaboração
nos processos pedagógicos por parte dos diversos
agentes da sociedade que atuam na mídia. Estes 
tópicos são parte constituinte do Plano Nacional de
Educação em Direitos Humanos, no eixo que discute o
papel dos meios de comunicação como complementos à
educação formal e não-formal:

# Os veículos de comunicação e informação, por meio
de suas programações, assumem um papel 
fundamental na educação para os direitos humanos, na
medida em que se comprometem com a difusão de
valores éticos e de cidadania.

# Como formadores de opinião pública, os meios de
comunicação e informação são fontes de 
veiculação de conteúdos específicos de respeito à 
tolerância, às diferenças múltiplas e às diversidades
constituintes de uma cultura de paz.

# Os profissionais de comunicação e formação são
atores parceiros para o exercício da responsabilidade
social das empresas de mídia.

# As novas tecnologias utilizadas na área de 
comunicação e informação devem ter um papel cada
vez mais relevante no processo de educação em 
direitos humanos.

BOA PRÁTICA
Em Sete Lagoas, município com mais de 350 mil

habitantes, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, meninos e meninas se reúnem para pro-
duzir suas próprias reportagens. Uma vez por mês,
o trabalho é publicado pelo Jornal Sete Dias, veícu-
lo impresso que circula no município e em cidades
vizinhas. O projeto "Jovens Jornalistas Reconstru-
indo o Mundo" é realizado pelo Serviço de Proteção
ao Menor e à Família (Serpaf), com crianças e ado-
lescentes de 11 a 16 anos, e abre espaço na mídia
local para a discussão sobre os direitos infanto-
juvenis e para a veiculação de informações sobre a
realidade do bairro em que seus jovens repórteres
vivem, um dos mais pobres de Sete Lagoas. 

A coordenadora do projeto, Delma Maria Duarte,
conta que desenvolver o trabalho com o jornal trouxe
vários benefícios: a melhoria na escrita, o hábito de
pesquisar e se informar melhor sobre os assuntos e a
participação - como ouvintes e repórteres - em con-
selhos e em outros espaços de deliberação, como as
reuniões da Frente Estadual de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Minas Gerais e do sub-
comitê do Rio Jequitibá, do Projeto Manuelzão.
"Escrever também fez com que eles valorizassem
mais o bairro em que vivem e buscassem soluções
para os problemas da região", comemora Delma. 
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Erradicar o trabalho infantil e a exploração sexual
de crianças e adolescentes, garantir o acesso de
meninos e meninas à escola ou assegurar-lhes uma
vida saudável. Essas são apenas algumas das
questões que se apresentam aos Conselhos dos
Direitos da Criança e do Adolescente e Tutelares de
todo o Brasil e provam o quanto o trabalho desses
órgãos é importante. Entretanto, para que a possi-
bilidade de a sociedade civil, empresas e poder
público planejarem políticas públicas de forma con-
junta seja aproveitada da melhor maneira possível,
é preciso que as pessoas estejam motivadas e
preparadas a participar desses espaços. 

Além disso, sem o apoio de representantes dos
três setores, é pouco provável que os conselhos
consigam cumprir sua missão de garantir o respeito
aos direitos de meninos e meninas. Por isso, esses
órgãos precisam saber utilizar estratégias de mobi-
lização social, ou seja, é necessário que comu-
niquem a situação das crianças e dos adolescentes
no município e façam com que todos se sintam co-
responsáveis na busca pelas soluções. Mas como
incentivar as pessoas a participarem e defenderem
a causa da infância e da adolescência? Como capaci-
tar os conselheiros nesse sentido? Quais estratégias
de comunicação podem ser utilizadas para mobi-
lizar a sociedade em prol dos direitos de meninas e
meninos?

Em muitos casos, as saídas para questões como
essas podem ser mais simples do que se imagina.
Confira a seguir sugestões e análises feitas por estu-
diosos e outros profissionais que vivem o dia-a-dia
de quem luta pelos direitos de meninos e meninas.

POR QUE PARTICIPAR?
Poder eleger nossos representantes, seja o

vereador, o deputado federal, o prefeito ou o presi-
dente, é um direito e uma conquista, mas a partici-
pação política dos cidadãos não deve parar por aí. A
possibilidade de participar dos Conselhos da Saúde,
da Educação, dos Direitos da Criança e do

MOBILIZAÇÃO SOCIAL

CONQUISTAR A SOCIEDADE
Conselhos devem tornar população co-responsável pela infância e adolescência

ELIZIANE LARA

LEO DRUMOND
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Adolescente ou de qualquer outra área pode aumen-
tar muito a influência que exercemos sobre situações
que afetam diretamente a vida das pessoas. “Com os
conselhos, as decisões acerca das políticas deixam
de ser tomadas em gabinetes fechados, por técnicos
muitas vezes bem intencionados, mas sem todas as
informações necessárias sobre a questão. A partici-
pação possibilita que as decisões incorporem o
ponto de vista dos que usufruem das ações públi-
cas”, avalia a assistente social e doutoranda em
Ciência Política pela Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), Eleonora Cunha. 

Mesmo sabendo dos benefícios que essa partici-
pação pode gerar, as pessoas precisam de motivação,
pois o envolvimento com os conselhos tem custos: é
preciso se deslocar até esses espaços, gasta-se
tempo com a reflexão sobre os problemas apresenta-
dos e pode ser desgastante encontrar soluções para
eles. Além disso, Eleonora diz que há casos em que
os governantes vêem os conselhos como uma
ameaça ao poder que lhes foi conferido. “O que pre-
cisa ser percebido por esses governos é que os con-
selhos foram pensados não para substituir o poder
público, mas como espaços que podem articular
saberes e produzir decisões a partir disso”, explica. 

Para superar algumas dificuldades que aparecem
no dia-a-dia do conselho, a assistente social aponta
a parceria como o melhor caminho. Ela aconselha,
por exemplo, que os representantes do poder públi-
co ajudem os demais conselheiros a entender
questões técnicas, pois é provável que tenham mais
conhecimento nessa área. Quanto ao desafio de
deliberar sobre questões de que eles não têm muito
domínio, a assistente social esclarece: “é bom lem-
brar que os conselheiros, sempre que acharem que
as decisões são muito complexas e que não se sen-
tem com todas as informações necessárias para
decidir, chamem quem possa contribuir”.  

A possibilidade de que outras pessoas ajudem os
conselheiros em determinadas situações não impede
a contínua capacitação desses atores sociais. O pro-
fessor de Comunicação Social e membro da coorde-
nação do Programa Pólos de Cidadania, da UFMG,
Márcio Simeone, avalia que essa é uma demanda dos
conselheiros que não pode ser negligenciada, por
isso, o poder público deve destinar recursos para que
eles possam se aprimorar. O professor ressalta que
os integrantes do conselho não devem, no entanto,
ficar imobilizados enquanto a capacitação não acon-
tece. A assistente social Eleonora Cunha acrescenta
que os próprios conselheiros podem buscar outras
possibilidades, como o apoio das universidades e a
realização de encontros entre conselhos de diferentes
cidades com o objetivo de trocar experiências. O que
não se deve perder de vista, de acordo com os
pesquisadores, é que esse processo de capacitação

deve ser constante, pois a rotatividade de conse-
lheiros é grande.

QUEM NÃO SE COMUNICA...
Muitas ações realizadas pelos conselhos precisam

da adesão da sociedade para serem bem-sucedidas.
Para se conseguir esse apoio, é preciso informar e
mobilizar a sociedade, ou seja, fazê-la perceber que
determinadas questões do dia-a-dia, como a explo-
ração sexual de crianças e adolescentes, se configu-
ram como um problema grave que precisa da partici-
pação de todos para que seja solucionado. Nesse
sentido, os meios de comunicação ocupam uma
posição importante. Dependendo do tema e do
público que se quer atingir, a TV, o rádio e os jornais
podem ser os melhores meios. Mas nem sempre o
que se precisa é de uma manchete num jornal de cir-
culação nacional ou de uma reportagem feita por
uma grande emissora de televisão. 

“Jornais da igreja ou informativos da associação
de moradores podem ter um grande potencial mobi-
lizador. Além disso, não se pode desprezar a credibi-
lidade que veículos de comunicação como esses têm
junto à população”, defende Simeone. A credibili-
dade a que o professor se refere é fundamental, pois,
para que as pessoas se envolvam com uma determi-
nada causa, elas precisam considerá-la importante.
É muito difícil, por exemplo, que um conselho consi-
ga mudar a realidade de crianças cuja mão-de-obra é
explorada, se a comunidade em que essas crianças
vivem não vê o trabalho infantil como um problema.
Como fazer para que essa visão mude? Vai depender
de cada caso, destaca o professor. Afinal, as reali-
dades são diferentes e as estratégias a serem utilizadas
também. Enquanto as pessoas não partilharem os
mesmos valores, elas não se mobilizarão em torno
dos problemas. A partir do momento que essa visão
começa a mudar, a população passa a se envolver e
essa relação pode se tornar cada vez mais estreita.
Segundo Márcio Simeone, a situação ideal é aquela
em que as pessoas se tornam co-responsáveis, ou
seja, compreendem que também devem agir para
modificar algumas situações.

O professor
Márcio Simeone
explica que os
conselhos 
precisam saber
quais os 
públicos querem
atingir para
estabelecer os
canais de 
comunicação
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Uma pesquisa realizada, neste ano, pela Agência
de Notícias da Infância Matraca no Maranhão, revelou
que 85% dos meninos e das meninas entre 15 e 17
anos que vivem no Semi-árido brasileiro consideram
que os adolescentes devem se engajar na luta por
mudanças sociais e 10% disseram estar envolvidos
em algum conselho. Segundo o relatório da
pesquisa, esse percentual pode ser considerado sur-
preendente, uma vez que, por terem uma natureza
representativa, esses espaços oferecem uma possi-
bilidade de participação numericamente pequena.
(Veja os resultados de outra pesquisa sobre partici-
pação juvenil na página 34.)

No caso dos Conselhos dos Direitos da Criança e
do Adolescente são raros os relatos sobre a partici-
pação de meninos e meninas. Segundo a diretora da
organização não-governamental baiana Cipó, Anna
Penido, essa ausência pode ser explicada por uma
tutela, às vezes exagerada, que os atores do Sistema
de Garantia costumam exercer sobre as crianças e os
adolescentes. “Estamos tão acostumados a falar e
trabalhar ‘por’ eles, que não encontramos espaço
para agir ‘com’ eles”, pondera Anna. 

A partir de vários projetos que desenvolveu com
adolescentes na Bahia, Anna afirma que eles podem
e devem ser ouvidos pelos conselhos – não apenas
quando estão diretamente envolvidos com os proble-
mas, mas também nos momentos de pensar e definir
as soluções. O que esse público precisa é de abertu-
ra para oferecer suas contribuições e é fundamental
que elas sejam respeitadas pelos conselheiros. A
diretora da ONG explica que esse processo de parti-
cipação dos adolescentes nos conselhos deve ser
gradual. “Eles podem participar nas câmaras técni-

cas e assembléias até chegar o momento de ocupar
um assento”, explica Anna, que também ressalta a
importância da presença infanto-juvenil em outros
espaços, como os fóruns dos direitos da criança e do
adolescente. 

A Rede Sou de Atitude, projeto que nasceu na
Cipó e hoje conta com a participação de 23 núcleos
presentes em 12 estados brasileiros, mais o Distrito
Federal, é um exemplo do quanto é importante a
participação de adolescentes e jovens no acompa-
nhamento das decisões tomadas nas esferas de
decisão política. Na Rede, o que eles fazem é moni-
torar políticas públicas nas áreas da infância, ado-
lescência e juventude, eixos de ação dos conselhos.
“Queremos acabar com o mito de que adolescentes e
jovens só querem festa. Nós vivemos e queremos
atuar sobre os problemas sociais”, defende a jovem
baiana Angélica Santos, que atua como facilitadora
da Rede Sou de Atitude.  

Anna vai mais longe e defende também a partici-
pação política das crianças. Com o Projeto Infância
e Ação, desenvolvido em uma escola na periferia de
Salvador, a Cipó tem conseguido constatar quais são
as demandas de meninos e meninas menores e fazer
com que eles ajudem na mobilização das pessoas
para questões que afetam a comunidade, como o
problema do lixo, por exemplo. Anna Penido explica
que as estratégias utilizadas com as crianças devem
ser diferentes das que são empregadas com adoles-
centes e adultos. Segundo a diretora, por meio do
desenho, de brincadeiras e dinâmicas elas expres-
sam sobre coisas muito importantes. “As crianças
freqüentam a escola, o posto de saúde e sabem dizer
o que vêem de errado lá”, constata. 

O LUGAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Durante as
atividades da

Rede Sou de
Atitude, na

Bahia, 
jovens 

saem às ruas
para ouvir a

população
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Em tempos de denúncias de corrupção, desmobi-
lização frente ao processo eleitoral e contestação
dos mecanismos da democracia brasileira, tenho
visto muitos militantes, líderes comunitários e
profissionais angustiados e fazendo inúmeras per-
guntas: Para onde ir e o que fazer? Largamos as
chuteiras e voltamos para casa? Cruzamos os braços
e vemos o circo pegar fogo? Ressuscitamos as velhas
ideologias ou criamos novas? 

Outra angústia partilhada por esses atores diz
respeito ao fato de que, em decorrência das atuais
crises políticas, os jovens brasileiros tenderiam a se
distanciar ainda mais de mecanismos de partici-
pação. Há uma percepção generalizada de que os
jovens já não estavam muito presentes no fronte e,
nesse momento, a tendência seria o afastamento

ainda maior das novas gerações da esfera pública.
Em 2005, o Instituto Polis e o Ibase (Instituto

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) coor-
denaram um grupo de organizações na realização de
uma pesquisa inédita no país. Denominado
“Juventude Brasileira e Democracia: participação,
esferas e políticas públicas”, o estudo buscou captar
as percepções e o potencial de participação de
jovens na vida pública. O resultado: eles admitem
que participariam mais, desde que isso resultasse
em melhorias para a sociedade, sobretudo para suas
comunidades de origem.

Realizada em sete regiões metropolitanas do País
e no Distrito Federal, a pesquisa ouviu 8 mil jovens,
com idade entre 15 e 24 anos, e contou com uma
fase qualitativa: 39 grupos de diálogo reuniram 913

REPÓRTER JOVEM

A REINVENÇÃO DA POLÍTICA  
Juventude chama sociedade para construir novas formas de ação coletiva
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garotas e garotos. Surpreendente é que 20% dos
participantes da pesquisa admitem serem membros
de algum grupo (a porcentagem sobe para 32,4%
em São Paulo). 

Parte dessas formas coletivas de organização dos
jovens necessariamente não está vinculada às tidas
como mais “politizadas” de associativismo. Há, por
exemplo, entre as jovens, uma predominância de
grupos religiosos, enquanto que entre os rapazes
destacam-se grupos esportivos. Há, ainda, a pre-
sença de grupos culturais e comunitários. As orga-
nizações político-partidárias aparecem com pouca
expressão entre os pesquisados.

É preciso olhar para os sentidos criados pelos
jovens para esse associativismo e também para os
seus usos. No Programa Juventude da entidade Ação
Educativa, trabalhamos com grupos e organizações
juvenis da Região Metropolitana de São Paulo.
Nesses 12 anos, temos um diálogo importante com
as juventudes partidárias, mas também com grupos
culturais e comunitários que demonstram uma força
pulsante e mobilizadora. Rappers, grafiteiros,
zineiros (produtores de fanzines), poetas de perife-
ria, sambistas e movimentos coletivos locais
mostram que são capazes de formular intervenções
no espaço público e articular propostas e demandas.

Durante as conferências realizadas pela Comissão
de Juventude da Câmara Municipal de São Paulo
para a elaboração do Plano Nacional de Juventude,

os jovens de grupos culturais formaram uma ver-
dadeira “bancada” com voz, demandas e propostas.
O mesmo se deu com a presença de jovens evangéli-
cos. Ou seja, o espaço que, em tese, estaria reserva-
do para os jovens vinculados às formas de associa-
tivismo tidas como mais “politizadas” ou mais tradi-
cionais tornou-se reduto de uma multiplicidade de
formas de participação. 

Para além de reconhecer as multiplicidades das
organizações juvenis, é preciso também constatar
que há possibilidades limitadas de participação dos
jovens. Uma das constatações da pesquisa
“Juventude Brasileira e Democracia” é que a esco-
laridade e a classe social dos jovens são variáveis
importantes na compreensão do engajamento dessa
população. 

Segundo o estudo, são os mais escolarizados e
pertencentes a classes sociais mais “abastadas” que
demonstram maior grau de participação. Isso indica
que se engajar politicamente também é uma
questão de oportunidade. Quais? As de conhecer
fatos históricos relacionados a conquistas de direitos
no país, de aproximar-se de instituições políticas e
de compreender os mecanismos de funcionamento
da democracia. Além disso, de reconhecerem-se
como sujeitos também capazes de fazer história e de
ter tempo para fazê-la. 

Muitos jovens de famílias de baixa renda partici-
pantes da pesquisa alegaram que não possuem
condições de defender ou participar de conselhos,
sindicatos e partidos simplesmente porque não
foram apresentados para esses mecanismos de par-
ticipação. Apesar desse desconhecimento,
mostraram-se ávidos por possibilidades de conver-
sar a respeito de suas experiências e tratar de temas
como participação, democracia e política. Nesse
sentido, parece que há um convite da juventude
para abrir diálogos e, quiçá, construir novas frentes
de mobilização social e não exatamente um distan-
ciamento dos jovens da política.

JUVENTUDE, COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Uma oportunidade de discussão sobre a participação de jovens no fortalecimento da 
democracia, tendo a mídia como parceira estratégica nesse processo, foi o Seminário “Eu
Decido!” . Realizado pela ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância -, em parceria com
o Instituto Votorantim e com apoio do GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) nos
dias 28 e 29 de agosto deste ano em São Paulo, o encontro teve como resultado recomendações
para a mídia e para fontes de informação e sugestões de pauta para que a imprensa seja aliada
no incentivo à participação cidadã dos jovens. O link para acessar o relatório de resultados é
http://www.andi.org.br/_pdfs/resultados_eu_decido.pdf

* Tem 26 anos, é pedagoga e assessora da 
ONG Ação Educativa e bolsista do Programa Gênero,
Reprodução, Ação e Liderança (GRAL) da Fundação

Carlos Chagas em parceria com a organização SOS Corpo.
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A democracia participativa é a mais importante
conquista de nosso povo, que insere nosso país
como um Estado Democrático de Direito; é, enfim, o
que justifica o nome de Constituição-Cidadã dado
por Ulysses Guimarães à Carta de 1988. 

Já desde o artigo primeiro da Constituição da
República, declara-se que “todo poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos, ou diretamente, nos termos da
Constituição”. Mas a Lei não se limitou apenas a
fazer esse enunciado. Todo o Texto Maior é permea-
do de dispositivos que efetivamente asseguram a
plenitude da participação popular, por diversos
meios, na própria gestão da “coisa pública”, de tal
modo que se pode dizer que existe uma missão cons-
titucional da sociedade civil.

Coloca-se, assim, em consonância com as novas
tendências de nosso tempo, o sentido do crescente
abandono das vertentes autoritárias; a valorização
da participação dos destinatários finais para a for-
mação de uma conduta administrativa; a crescente
adoção de modelos de colaboração, mediante a
perspectiva da iniciativa popular ou de cooperação
privada no desempenho das prestações administra-
tivas; a atribuição, a instituições da sociedade civil,
da participação ativa na gestão dos interesses
públicos. 

É preciso aproveitar, ao máximo, todos os instru-
mentos, todas as possibilidades que foram abertas
pela Constituição, não as deixando como letra

morta para serem eliminadas na próxima emenda
constitucional. Ou o cidadão brasileiro, além do
necessário, definitivo e implacável julgamento
pelas urnas, efetivamente toma a si, para cada um,
com coragem e determinação, a tarefa de fiscalizar,
controlar, colaborar, criticar, participar na gestão
da coisa pública, ou este país verdadeiramente não
terá salvação.

CONSELHOS
Um dos aspectos mais importantes do exercício

dessa relevante missão constitucional da sociedade
civil reside na integração de sua participação repre-
sentativa em diversos órgãos de deliberação coleti-
va. Essa é a grande razão norteadora da criação de
conselhos, com a representação de organizações
não-governamentais, que pululam em todo o país.

Simetricamente, sendo a Constituição da
República a lei fundamental, determina para a
Federação um modelo a ser seguido, em seus traços
essenciais, pelas Constituições dos estados-mem-
bros e pelas mini-constituições dos municípios, que
são suas leis orgânicas. É por isso que tais documen-
tos criam, por sua vez, tantos conselhos com repre-
sentação de setores da sociedade civil.

Mas não é só. Também a legislação ordinária,
obedecendo ao princípio constitucional, cria
vários conselhos com a participação de represen-
tantes da sociedade civil organizada.
Apontaríamos, entre outros, os marcantes exem-
plos da legislação sobre concessões de serviços
públicos e sobre as agências reguladoras, todos
prevendo a criação e funcionamento de conselhos
com representação dos usuários do serviço público
concedido ou fiscalizado.

PARTICIPAÇÃO
Como pode e deve ser exercida a participação

civil nos conselhos, para que seja verdadeiramente
atuante, efetiva, plena e eficaz, de acordo com os
princípios constitucionais? Em princípio, temos de
considerar que um conselho é, acima de tudo, um
órgão colegiado, que tem, em nosso direito, regras

ARTIGO

Alice Maria Gonzalez Borges
Advogada e consultora jurídica, foi procuradora do Estado da

Bahia e professora da Faculdade de Direito da Universidade
Católica de Salvador

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Reflexões sobre a natureza e a atuação dos conselhos 

“É fundamental uma participação dos 
conselheiros atuante e responsável, assim como
efetiva; construtiva, sempre apontando
soluções objetivas para os problemas; 
e imparcial, comprometida apenas com 
o interesse da coletividade que representa”
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próprias e bem definidas de funcionamento e
estrutura.

É preciso, preliminarmente, que se procure
saber qual a espécie de órgão colegiado de que se
trata: deliberativo, executivo, técnico, de controle
ou consultivo. Isto definirá a extensão e os limites
que existem para o seu funcionamento e que espé-
cie de atuação se espera desse conselho, com quais
resultados. 

É fundamental uma participação dos conse-
lheiros atuante e responsável, assim como efeti-
va; construtiva, sempre apontando soluções
objetivas para os problemas; e imparcial, compro-
metida apenas com o interesse da coletividade
que representa. É dever do representante da
sociedade civil participante de conselhos atuar,
manifestar seu pensamento, criticar, apresentar
sugestões, usar seus direitos de conselheiro para
pedir vista dos processos e informações, reivin-
dicar participação em comissões técnicas, fazer
relatórios, convocar reuniões. Deve-se também
prestar contas da sua atuação.

A experiência prática da participação em conse-
lhos, audiências públicas, consultas públicas nos diz
que a Administração Pública se enriquece com as
sugestões dos participantes efetivamente atuantes,
que inquirem, contestam, reivindicam e que, por
isso mesmo, granjeiam a atenção e o respeito geral. 

CONTROLE SOCIAL
Mas, para que a ação de controle social participa-

tivo da sociedade civil possa bem se desenvolver, é
essencial o pleno conhecimento de seus objetivos.
Ora, este é o ponto de partida que se obtém pela
efetiva participação de seus representantes em con-
selhos, “fuçando”, “fuçando” mesmo, as políticas de
gestão pública, para indagar, pesquisar, debater,
analisar seus diferentes aspectos, tomando conhe-
cimento de suas dificuldades e possibilidades de
efetiva realização.

Essa é a grande missão, é para isso que são cria-
dos, em nível constitucional e infraconstitucional,
cada vez maior número de conselhos. No desempe-
nho de tal missão, os conselhos têm um papel muito
importante e decisivo. Se bem desempenhado, não
pode substituir nenhuma das outras formas de par-
ticipação popular no controle das gestões públicas,
porque irá representar o seu necessário e inicial
conhecimento “por dentro”, na fase ainda de sua
discussão e formulação.

A Constituição de 1988, obedecendo a uma
tendência amplamente consagrada no mundo mo-
derno, deu um seguro passo à frente na institu-
cionalização do Estado Democrático de Direito,
assegurando, por vários meios, a participação po-
pular na gestão e no controle das políticas públicas.

Definiu, assim, em vários de seus dispositivos, a
importante missão constitucional das sociedades
civis, chamadas a fiscalizar, controlar, discutir,
colaborar, e participar na gestão da coisa pública,
no exercício de uma cidadania responsável e cons-
trutiva, de quem muito se espera para a construção
de um futuro melhor para nosso país. 

Embora, na última década, tenha crescido muito
a institucionalização de associações civis com mar-
cante atuação em todo o território nacional, ainda
está pouco desenvolvida a formação de uma cons-
ciência cívica participativa dos cidadãos bra-
sileiros. Nada há a admirar nisso, tendo em vista
nossa longa tradição autoritária de oligarquias
dominantes, ciosas de seus privilégios seculares,
que repele ingerências, discussões e oposições em
sua atuação. 

Uma das formas mais significativas da democra-
cia participativa reside na constituição de conse-
lhos, que atuam na discussão e na formação de
políticas de gestão pública, contando com a repre-
sentação de expressivos setores da sociedade civil.
Embora a Constituição e as leis ordinárias sejam far-
tas na criação de tais conselhos representativos,
entretanto, em sua aplicação prática, por vários
meios, é extremamente dificultada a sua efetiva
atuação. Em muitos casos, a participação das
sociedades civis em conselhos mantém uma função
meramente simbólica e decorativa.

Entretanto, o efetivo funcionamento em tais
conselhos de representantes de associações civis –
ainda que sejam estes, na maior parte das vezes,
minoritários – é de grande importância para o con-
trole social das políticas de gestão pública.
Propiciam, às entidades que representam, na medi-
da em que com as mesmas mantenham permanente
ligação e interação e que lhes prestem contas de
seu desempenho, um melhor conhecimento dos
diversos aspectos de aplicação de tais políticas, o
qual poderá orientar o eficiente emprego das ou-
tras múltiplas formas de participação e controle
social asseguradas pelo nosso ordenamento jurídi-
co-constitucional. 

“Uma das formas mais significativas da 
democracia participativa reside na constituição

de conselhos, que atuam na discussão e na 
formação de políticas de gestão pública, 

contando com a representação de expressivos
setores da sociedade”
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Um médico pode receitar um tratamento antes
mesmo de realizar uma avaliação de seu paciente?
Primeiro, são imprescindíveis consultas e exames
para diagnosticar os eventuais problemas. Algo
semelhante ocorre com a atuação dos Conselhos dos
Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos
Tutelares, da Saúde, da Educação, da Assistência
Social. Para cumprir seu papel e propor políticas
públicas exitosas, precisam conhecer, por meio de
diagnósticos, os problemas que afetam os municí-
pios onde atuam e, a partir dessas informações,
planejar ações para solucioná-los.

“O diagnóstico é o retrato da realidade que per-
mite identificar, com objetividade e da forma mais
completa possível, o tamanho dos problemas, sua
magnitude, a quem atingem prioritariamente, como
têm evoluído ao longo do tempo e do espaço”, expli-
ca a professora da Fundação João Pinheiro, Carla
Bronzo. Ela acrescenta que o diagnóstico também
possibilita uma gestão focada nos resultados e não
nas atividades e nos processos, conectando, de
forma direta e prioritária, as ações aos propósitos
da intervenção.

O oficial de Projetos do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF) no Brasil, Mário Volpi,
endossa a opinião de Carla e destaca a importância
de os conselhos conhecerem bem a situação das crianças
e dos adolescentes do município para escolher as
prioridades com base em dados da realidade. “O
impacto da ação dos conselhos só pode ser mensu-
rado se houver um bom planejamento baseado em
metas e resultados”, pontua Volpi, que também é
coordenador do Programa Cidadania dos
Adolescentes, do UNICEF.

Quando não há um planejamento dos meios para
alcançar os resultados pretendidos, pode ocorrer
burocratização e a conseqüente perda de tempo dos
conselheiros e dos gestores de políticas públicas.
“Algumas instituições confundem organização da
agenda com planejamento e ficam ‘apenas’ definin-
do quem vai representá-las em quais eventos e que

DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO

RECEITA DE SUCESSO 
Conhecer e planejar para transformar realidades 

Diagnóstico
realizado em
Betim revelou
carência de
áreas de
esporte e lazer
no município

BRUNO VIEIRA

BRUNO MAGALHÃES
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folhetos vão publicar e produzir”, afirma Volpi. Ou
seja, dedicam tempo para o que é superficial e se
esquecem do que é relevante. Ele afirma que “diag-
nóstico e planejamento são pilares de um mesmo
processo de estruturação de políticas que vão garan-
tir os direitos no dia-a-dia de meninas e meninos”.

NA PRÁTICA
A professora da Fundação João Pinheiro conta

que o primeiro passo para se planejar as atividades é
conhecer a realidade que será trabalhada, e isso
pode acontecer de forma simples e eficiente. “O
diagnóstico não é uma coisa cara, necessariamente
ligada a faculdades. Há muitas informações em sítios
eletrônicos e podem ser feitas pesquisas menos com-
plexas e qualitativas. Qualquer conselho pode
realizar diagnóstico e planejamento, desde que seus
integrantes sejam preparados”, recomenda Carla.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) de Betim, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, apostou em um
diagnóstico para conhecer a situação da infância e
da adolescência no município e mapear as organiza-
ções existentes.

Finalizado em dezembro de 2005, o trabalho con-
tou com a parceria da PUC Betim e revelou, entre outras
coisas, a escassez de opções de lazer no município,
além de mostrar em quais lugares tal necessidade é
mais acentuada. A pesquisa mostra que o bairro
Citrolândia é o mais deficiente em relação à existên-
cia de políticas públicas voltadas para o público
infanto-juvenil. O bairro não conta com educação de
qualidade para todas as crianças e todos os adoles-
centes, emprego para jovens e atividades culturais.
Diante dessa constatação, o CMDCA resolveu montar
um plano de ação para enfrentar o problema na
região. Uma das atividades é a implantação de vários
projetos sociais, a partir da estrutura dos cursos da
PUC de Betim, incluindo a participação de profes-
sores e estagiários. As Secretarias Municipais de
Educação e de Esporte também começam a elaborar
ações para a comunidade.

No diagnóstico, também foi constatado que
96,6% das organizações sociais de Betim têm parce-
ria com o poder público. Contudo, em cerca de 50%
delas não há outras parcerias – o que é um proble-
ma, segundo a presidente do CMDCA, Fátima Rolim.
“Por um lado, é positivo porque revela o apoio do
Executivo local. Por outro, em caso de mudança de
governo, isso pode comprometer a sustentabilidade
dos projetos”, diz Fátima, que há seis anos é repre-
sentante da Secretaria Municipal de Saúde no
Conselho. Diante desse cenário, o CMDCA de Betim
implantou um curso de formação sobre captação de
recursos para representantes das entidades com o
objetivo de favorecer novas parcerias.

Com essa ação e por meio da mobilização de
recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Betim, o conselho tem
o objetivo de fortalecer a aliança intersetorial. A
destinação cresceu 384,6% de 2004 para 2005,
chegando a R$1.420.772 no último ano. No dia 22
de novembro, o CMDCA de Betim realizou um evento
para prestar contas do recurso destinado por pes-
soas físicas e por empresas ao Fundo e apresentou o
plano de ação para o próximo ano. “As informações
do diagnóstico mostram que precisamos promover o
desenvolvimento principalmente das comunidades
que vivem nos bairros Alterosa e Citrolândia. Por
isso, vamos fazer um grande projeto, em que o
Conselho dos Direitos vai definir políticas voltadas
para o público infanto-juvenil e as responsabili-
dades dos outros atores sociais”, explica a presi-
dente do CMDCA de Betim.

Outro benefício do diagnóstico, segundo Fátima, é
que, antes mesmo de ficar pronto, o estudo chamou a
atenção do município inteiro. “Sociedade civil,
empresas e governo passaram a falar da criança e do
adolescente”, destaca a presidente do CMDCA. Para
realizar a pesquisa, foram utilizados recursos do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o que possibilitou remunerar os estagiários
e produzir parte do material impresso. Os professores
da PUC Betim trabalharam voluntariamente.

“Diagnóstico e planejamento são
pilares de um mesmo processo de
estruturação de políticas que vão

garantir os direitos no dia-a-dia de
meninas e meninos”

MÁRIO VOLPI

RO
DR

IG
O

DA
Í



42 BONS CONSELHOS NOVEMBRO DE 2006 A JANEIRO DE 2007

Depois de assistir a um capítulo de novela, uma
peça de teatro ou um filme no cinema, qualquer
pessoa é capaz de avaliar a atuação dos atores. É
possível dizer se o cenário estava adequado, se a
história e os diálogos eram interessantes. O mesmo
acontece com um jogo de futebol, de vôlei e de
basquete: ao final, dá pra avaliar quem jogou bem,
quem jogou mal, se os juízes desempenharam bem
seu papel. Todos somos capazes de emitir opiniões
sobre esses assuntos. 

Os conselheiros dos direitos da criança e do
adolescente e os tutelares são como técnicos e
diretores do Sistema de Garantia. Mas com uma
diferença: em uma sociedade democrática, a
avaliação do impacto das políticas que compõem
esse Sistema não deve ficar centralizada na figura
de uma ou outra pessoa – todos os envolvidos
devem participar do processo. E mais: a avaliação e
o monitoramento dessas práticas não são
importantes apenas para tornar o trabalho mais
eficiente. Elas servem também para prestar contas à
sociedade sobre o que é feito e sobre como são
garantidos os direitos de meninos e meninas do
município. 

“No caso das políticas públicas, a avaliação
torna-se um poderoso instrumento de gestão, em
busca de resultados e aprofundamento da
transparência e desenvolvimento da cidadania”,
afirma a professora da Universidade de Brasília
(UNB) e especialista em monitoramento e
avaliação, Maria das Graças Rua. Ela explica que, às
vezes, a avaliação de uma política pela relação
custo-benefício pode não ter um resultado
excelente. Mas pode ser eficiente de outro ponto de
vista, como o da eqüidade social (respeito à
igualdade de direitos individuais). 

AVALIAÇÃO: PREMISSA DEMOCRÁTICA
A idéia de avaliação das políticas públicas é

recente e veio junto com o processo de
democratização no Brasil, ocorrido no final da

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

OPORTUNIDADE PARA FAZER MELHOR
Acompanhar ações e medir resultados não devem ser vistos como ameaça

LEO DRUMOND

THIAGO HERDY



década de 80, após 20 anos de Ditadura Militar.
“Regimes autoritários não avaliam políticas. Com a
democratização, há uma nova percepção sobre o
significado da cidadania. O sujeito passa a merecer
respeito, produtos e serviços de qualidade. Por sua
vez, o gestor passa a ter que prestar contas a esse
cidadão – a respeito de seus atos e da oferta de bens
e serviços. Não basta ser honesto e fazer como
determina a lei, tem que ir além. É preciso fazer
bem-feito”, explica Maria das Graças. 

Nesse sentido, as avaliações são fundamentais
para assegurar qualidade ao trabalho desenvolvido.
No entanto, não devem ser entendidas como uma
obrigação. “Ela surge a partir da curiosidade em
saber algo. É essa curiosidade que nos desperta”,
explica Daniel Brandão, consultor do Instituto
Fonte para o Desenvolvimento Social, de São Paulo.
O primeiro passo é definir quem vai participar da
avaliação. “É importante envolver diferentes atores
que tenham relação com o contexto que será
avaliado. Isso multiplica os olhares sobre um mesmo
objeto. A realidade fica mais ampla para ser
refletida, discutida e aprofundada”, afirma
Brandão.

Os Conselhos dos Direitos – que contam com
representantes do Executivo e da sociedade civil de
diferentes áreas de atendimento, como educação,
saúde e assistência social – são espaços propícios
para a avaliação coletiva. “Não necessariamente
durante todo processo, até porque a participação de
todos a todo o momento pode não levar a lugar
nenhum”, explica o consultor. “Mas é possível
definir espaços de participação”, completa. 

Com o grupo (ou grupos) formado, parte-se em
busca “do que avaliar” a partir de uma necessidade
real. Essa busca pode surgir por meio da formulação
de uma pergunta central e/ou da escolha de um foco
de investigação. Ela deve ser provocativa, até para
que incentive os conselheiros a encontrarem uma
resposta. Nesse questionamento, não é obrigatório
citar palavras que estão na moda, como cidadania,
sustentabilidade ou vulnerabilidade.

Perguntas “menores” ajudam na definição dos

indicadores – ferramentas fundamentais para a
realização de uma boa avaliação – que aparecem
como pistas que levam à pergunta principal a ser
respondida. Determinados os questionamentos, é
chegada a hora de coletar informações, que podem
surgir por meio de entrevistas, reuniões,
questionários, pela liderança da entidade, pelo
coordenador pedagógico da escola e, sempre, no
próprio conselho.

CONHECER PARA MONITORAR
Os resultados não devem ser vistos como uma

ameaça ao trabalho e, sim, uma prática fundamental
para o amadurecimento de uma sociedade
democrática. A avaliação permite a sistematização
de projetos bem-sucedidos, inclusive, tornando
possível sua disseminação e reedição.  

Um trabalho interessante que pode ser usado
como modelo pelos municípios é realizado
nacionalmente pela Rede de Monitoramento Amiga
da Criança. Composta por 38 entidades, a Rede
avalia e monitora a execução das políticas públicas
para a infância e a adolescência do Governo Federal.
O processo se dá pela análise, no período de 2004 a
2007, de 240 ações voltadas para esse público. A
base para o monitoramento são os compromissos
assumidos pelo país em 2002, durante a Sessão
Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas
sobre a Criança, no documento intitulado “Um
Mundo para as Crianças”. Nesse texto, são definidos
quatro eixos orientadores para as políticas públicas
dos países signatários. 

Dados do último relatório – apresentado pela
Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) da
Presidência da República à Rede, em 22 de junho de
2006 – mostram que o Brasil ainda está longe de
alcançar as metas firmadas. Dentro dos quatro eixos
– educação, proteção, HIV/Aids e saúde –, há 21
metas e, destas, apenas oito podem ser medidas
quantitativamente. Dessas cuja aferição é possível,
o Brasil deverá atingir apenas três: a redução, em
pelo menos um terço, da taxa de mortalidade de
crianças menores de 5 anos até 2010, primeiro
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“No caso das políticas públicas,
a avaliação torna-se um poderoso

instrumento de gestão, em 
busca de resultados e

aprofundamento da transparência
e desenvolvimento da cidadania”

MARIA DAS GRAÇAS RUA

RODRIGO DAÍ
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CONCEITOS
AAvvaalliiaaççããoo  –– é a atividade de compreender melhor e em maior
profundidade a realidade que nos cerca e onde atuamos. Ao
conhecer melhor o cenário, tem-se uma maior qualidade na
intervenção realizada. A avaliação que fazemos diariamente de
um relacionamento, das amizades, da qualidade de um filme
que passou na TV é chamada informal. Ela não tem critérios
muito claros e não se detém com rigor nos instrumentos que
podem ser utilizados. Já a avaliação formal é diferente. Ela
obedece a regras. Não basta dizer se está bom ou ruim – é
preciso seguir critérios. 
MMoonniittoorraammeennttoo  –– É o estudo e o acompanhamento – contínuo e
sistemático – do comportamento de fenômenos, eventos e
situações específicas, cujas condições desejamos identificar,
avaliar e comparar. Dessa forma, é possível estudar as
tendências ao longo do tempo, ou seja, verificar as condições
presentes, projetando situações futuras. É isso que acontece no
exemplo da Rede de Monitoramento Amiga da Criança: seus
membros acompanham o desenvolvimento das políticas
públicas por meio de balanços periódicos, observando se o país
tem conseguido cumprir as metas ou se é necessário
intensificar a atuação em alguma área para que haja melhora
dos indicadores. 

Relatórios, entrevistas e
questionários são 
ferramentas que 
possibilitam avaliar 
e monitorar políticas
públicas 
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passo para reduzi-la em dois terços até 2015; a
diminuição em, no mínimo, um terço do número de
lares que não têm saneamento nem água potável; e
a redução, em pelo menos 50% do número de
crianças em idade escolar que não estão
matriculadas, acompanhada pelo aumento de, ao
menos, 90% da taxa líquida de matrículas no ensino
primário ou em programas de educação primária
não-tradicionais até o ano de 2010.

“Governantes que nem sempre são aliados
políticos podem estar juntos em torno de um plano
de metas exeqüíveis a serem atingidas na área da
infância e da adolescência. Vencer diferenças e forçar
ações organizadas e mais planejadas são caminhos a
serem seguidos”, afirma Raul Carvalho, assessor da
Fundação Abrinq, instituição responsável pela
secretaria-executiva da Rede de Monitoramento.

Nesse processo, os conselhos dos direitos têm papel
fundamental para garantir mais transparência às
ações e participação nas decisões políticas.
“Sabemos que os conselheiros têm muitas tarefas.
Contudo, a avaliação precisa de espaço, de tempo
para ser trabalhada, demandando disponibilidade”,
recomenda o consultor Daniel Brandão.  

Os benefícios de se avaliar as ações (atividade que
deve ser sistemática e, por isso, deve estar
intimamente associada aos processos de diagnóstico
e planejamento) são diversos. “A avaliação
proporciona informações necessárias para a tomada
de decisões. Por exemplo, o programa precisa ter
mais investimentos? Ou, ao contrário, chegou o
momento em que ele já não necessita de tanto
investimento e podemos, portanto, investir numa
outra área?”, exemplifica Maria das Graças Rua. 
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DIVERSIDADE

JOVENS EM REDE PELA NÃO-DISCRIMINAÇÃO
Projeto da Escola de Gente incentiva discussão na Internet sobre inclusão

A participação da organização não-governamen-
tal Escola de Gente no Conselho Nacional da
Juventude permitiu uma constatação importante:
mesmo os jovens que estão mobilizados social e
politicamente, que debatem questões como
raça/etnia, gênero e orientação sexual, têm uma
idéia de juventude que não contempla as pessoas
com deficiência. “Não se cogita a possibilidade de
um jovem surdo, por exemplo, desejar participar de
projetos e reuniões, assim, não se garante a pre-
sença de um intérprete da Língua Brasileira de
Sinais (Libras) para traduzir as informações dos
encontros; ou ainda, realiza-se um debate sobre hip
hop num local íngreme e sem rampas, e não se pensa
na possibilidade de um jovem cadeirante se interes-
sar pelo evento”, relata a assistente de Projetos da
Escola de Gente, Marina Maria.

Para levar a discussão sobre diversidade,
sociedade inclusiva e não-discriminação a jovens
que já estão engajados em algum tipo de debate, a
entidade elaborou o projeto Jovens em rede pela
não-discriminação. A proposta é envolver os partici-

pantes de redes e fóruns de juventude que já estão
articulados na Internet em um debate de aproxi-
madamente oito semanas. 

A metodologia de trabalho está em fase de con-
clusão. A idéia é discutir com os jovens que partici-
pam das redes as formas de discriminação mais fre-
qüentes no dia-a-dia, mas que muitas vezes passam
despercebidas. Além disso, o projeto também
planeja informar os participantes sobre a legislação
relativa aos direitos das pessoas com deficiência
para que os jovens estejam atentos e respeitem
essas leis. De acordo com o documento “É criminoso
discriminar”, elaborado por representantes de con-
selhos, organizações da sociedade civil e do
Ministério Público de vários países da América
Latina, atualmente, ainda são construídas e imple-
mentadas políticas públicas discriminatórias, espe-
cialmente nas áreas da educação e da infância. Para
atuar no enfrentamento a esse problema, o docu-
mento sugere medidas como a construção de uma
agenda comum, de combate à discriminação e defe-
sa da diversidade, em parceria entre Ministério

Oficinas
Inclusivas 
utilizam o
teatro para
debater a 
discriminação
sofrida pelas
pessoas com
deficiência 
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Público e sociedade civil e a criação de canais de
participação da sociedade na elaboração das políti-
cas públicas. O documento é resultado do I
Seminário Latino-americano Mídia Legal, realizado
pela Escola de Gente em outubro deste ano, no Rio
de Janeiro.

UM NORTE PARA O DEBATE
A diversidade é um conceito fundamental para os

Jovens em rede pela não-discriminação e se expressa
tanto na definição de deficiência debatida com os
participantes, quanto na própria composição das
redes convidadas a fazer parte da iniciativa. A Escola
de Gente defende que a deficiência é uma expressão
da diversidade humana e os cinco fóruns que já têm
presença garantida no projeto – Rede Sou de
Atitude, Rede Pastoral da Juventude, Rede Jovem,
Rede Jovens Nordeste e Juventude em Rede – são
marcados pela diversidade de propostas, temas e
participantes que os constituem. A Rede Sou de
Atitude, por exemplo, se dedica ao debate sobre o
monitoramento de políticas públicas, já a Rede
Jovem oferece aos usuários a oportunidade de par-
ticipar de salas de bate-papo que discutem temas
variados como voluntariado e artes. (Ver BOX)

A coordenadora da Rede Sou de Atitude, Daniela
Rocha, afirma que o grupo aceitou fazer parte do
projeto porque a própria Rede é muito diversa e
abordar o tema da deficiência é algo desafiador.
“Acredito que essa reflexão mais conceitual pode
influenciar os participantes na escolha das políticas
que vão monitorar. Eles já estão observando a
questão da inclusão na escola, acredito que com o
projeto esse trabalho irá deslanchar”, avalia.

Já o Programa Rede Jovem aposta na capacitação
dos adolescentes que atuam como monitores nos
telecentros que compõem a Rede. “Esperamos que,
a partir das discussões realizadas, os monitores
estejam mais preparados para receber e atender às
demandas das pessoas com deficiência que procu-
ram esses espaços”, afirma a coordenadora do pro-
grama, Alice Gismonti. Ao todo, a Rede Jovem conta
com 56 telecentros em oito estados brasileiros. 

SOCIEDADE INCLUSIVA E NÃO-DISCRIMINAÇÃO
A presidente da Escola de Gente, Claudia

Werneck, costuma citar um exemplo que ajuda a
entender a que se refere o conceito de sociedade
inclusiva. Os pais sempre fazem planos para os filhos,
mas quando nasce uma criança com deficiência,
dificilmente imagina-se que ela poderá ser um
profissional bem-sucedido ou ocupar um cargo de
destaque. É justamente contra essa tendência de
hierarquização social que se defende a inclusão.
“Sociedade inclusiva é aquela capaz de contemplar,
sempre, todas as condições humanas, encontrando
meios para que cada cidadão exerça seu direito de
contribuir, com seu melhor talento, para o bem
comum”, detalha Marina Maria.

Para que essa sociedade exista, é fundamental que
o princípio da não-discriminação seja disseminado.
Por isso, o projeto escolheu a Internet como meio e

OFICINAS INCLUSIVAS
Os inclusos e os cisos, grupo teatral formado pela Escola de
Gente, discute várias questões relativas à inclusão de pessoas
com deficiência por meio de esquetes teatrais que retratam
situações de discriminação cotidianas. A metodologia foi
publicada no livro “Você é gente?” (WVA Editora, 2003), da
jornalista Claudia Werneck. Os atores que participam das
esquetes são conhecidos como Oficineiros da Inclusão e
fazem apresentações em espaços variados como escolas e
empresas. 
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os jovens como público principal. “O trabalho com a
juventude é uma opção da Escola de Gente, porque
acreditamos que a transformação da sociedade está
nos jovens. Além disso, a juventude é muito mais
receptiva às mudanças do que, de certa forma, outros
públicos como o de adultos, que já têm idéias e con-
cepções de mundo bem mais enraizadas”. É o que
defende a Oficineira da Inclusão Sabrina Trica, que
atuará no projeto como facilitadora dos debates na
Rede Jovem e na Juventude em Rede.

A Internet é uma ferramenta estratégica, pois
possibilita o contato entre pessoas de diversas
classes e regiões e permite que os usuários
expressem e escolham o tipo de conteúdo que dese-
jam acessar. Entretanto, para que as pessoas com
deficiência possam usufruir dessas possibilidades
de interação, é preciso que os sítios eletrônicos
sejam de fato acessíveis. As pessoas com deficiência
visual, por exemplo, enfrentam dificuldades porque
muitas páginas na Internet não são compatíveis
com os programas que fazem a leitura de tela. Mais
do que um favor, garantir essa acessibilidade é uma
obrigação prevista pela Lei n° 10.098 que, entre
outras coisas, determina a eliminação de obstáculos
para que as pessoas com deficiência acessem os
meios de comunicação. 

INFORMADOS E ATUANTES
Além de despertar a juventude para a questão da

diversidade e da não-discriminação, o objetivo do
Projeto é fazer com que os jovens atuem em outras
esferas, monitorem e colaborem com a construção de
políticas públicas inclusivas. E que políticas são essas?
“São aquelas que, simultaneamente, garantem os
direitos humanos e fundamentais, combatem a
desigualdade socioeconômica e atendem às necessi-
dades específicas de jovens com deficiência física, sen-
sorial, intelectual e múltipla”, explica Marina Maria.
Com tantas frentes para atuar, o que não falta é assun-
to para o debate, que deve começar em dezembro.

OS NÓS DA REDE
Conheça os grupos que fazem parte do Projeto Jovens em
rede pela não-discriminação:

EEssccoollaa  ddee  GGeennttee::  organização não-governamental sediada
no Rio de Janeiro, tem como objetivo trabalhar a comuni-
cação para promover a construção de uma sociedade
inclusiva. Os Oficineiros da Inclusão, capacitados pela
Escola de Gente, vão atuar como facilitadores dos debates
promovidos com os grupos de jovens. 
Contato: www.escoladegente.org.br e (21) 2493-7610.

JJuuvveennttuuddee  eemm  RReeddee:: espaço de articulação na Internet
que reúne todos os projetos juvenis ligados à comuni-
cação para a cidadania apoiados pela Petrobras.  

RReeddee  JJoovveemm:: é um projeto da Comunitas, entidade que
trabalha pelo fortalecimento da sociedade civil e do
desenvolvimento social. A Rede procura familiarizar os
jovens com as novas tecnologias de comunicação e infor-
mação. Esse contato pode ser estabelecido por meio dos
Espaços Jovens, telecentros espalhados pelas periferias
de cidades brasileiras. O sítio eletrônico da Rede Jovem
permite que os usuários se encontrem em salas de bate-
papo, criem blogs e publiquem notícias, entre outras pos-
sibilidades. Contato: www.redejovem.org.br

RReeddee  JJoovveennss  NNoorrddeessttee:: promove discussões por correio
eletrônico sobre diversos assuntos como sexualidade,
raça/etnia e religião. Os jovens que participam dessa lista
de discussão fazem parte de diversas redes de juventude
que atuam nos estados nordestinos.  

RReeddee  PPaassttoorraall  ddaa  JJuuvveennttuuddee:: formada por várias listas de
discussão por correio eletrônico que contam com a partici-
pação de jovens de todas as regiões brasileiras. É vincula-
da à Pastoral da Juventude da Igreja Católica. Para par-
ticipar dessas listas é preciso ser convidado. A partir do
convite, o endereço do correio eletrônico é cadastrado no
grupo e o usuário passa a receber todo o material que é
distribuído e discutido pela rede. 

RReeddee  SSoouu  ddee  AAttiittuuddee:: projeto criado na organização não-
governamental baiana Cipó, possui núcleos em vários
estados brasileiros e incentiva os adolescentes a serem
monitores das políticas públicas. 
Contato: www.soudeatitude.org.br
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O município de Barbacena, Campo das
Vertentes, encontrou no trabalho em parceria a
saída para solucionar questões que há tempos con-
trariam o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Uma delas é um centro que atendia crianças em
situação de abrigamento e adolescentes em confli-
to com a lei num mesmo local. Coordenado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) de Barbacena, o grupo for-
mado pela Promotoria e o Juizado da Infância e da
Juventude, o Conselho Tutelar, o Fórum Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, a
prefeitura, voluntários e as polícias civil e militar é
responsável pela adequação do centro ao que
determina o Estatuto.

A presidente do CMDCA de Barbacena, Janaína
Gomes, conta que a reformulação do centro é um
desejo de toda a população do município, sendo,
inclusive, um dos pontos principais da última
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em 2005. “Com o apoio
desses parceiros, conseguimos realizar uma
mudança considerável”, comemora a conselheira.
Já estão em andamento um plano pedagógico para
o Centro, o estabelecimento de critérios para o
encaminhamento das crianças com medida de pro-
teção para outras instituições e a reestruturação
física do local. “A idéia é transformar o espaço em
um Centro de Referência com atividades, oficinas,
palestras”, explica a presidente do CMDCA. Além
disso, o Conselho dos Direitos pretende fazer um
concurso para que a comunidade escolha o nome
do novo espaço.

Outra iniciativa do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Barbacena,
realizada a partir do trabalho em rede, é a elabo-
ração do diagnóstico da situação da infância e da
juventude no município. Em outubro, voluntários
da Universidade do Estado de Minas Gerais
(UEMG)/Barbacena, da Secretaria Municipal de
Comunicação e do Programa Saúde da Família
(PSF) aplicaram questionários em algumas regiões
da cidade. Para a impressão do material, o CMDCA

fez uma parceria com uma gráfica local. “Não adi-
anta fazer nada sozinho. É preciso agir de forma
articulada”, enfatiza Janaina.

NOROESTE DE MINAS
Casos de violação dos direitos da população de

zero a 18 anos, falta de infra-estrutura dos
Conselhos Tutelares e pouco conhecimento por
parte dos conselheiros sobre seu papel: essas
foram as razões que levaram ao surgimento da
Rede Intermunicipal de Proteção à Criança e ao
Adolescente, formada por 23 municípios do
Noroeste, Alto Paranaíba e Norte de Minas. A
coordenadora da Rede, Iara Núbia Pereira, conta
que as primeiras ações aconteceram em Paracatu
e, com o tempo, houve o envolvimento de outras
cidades da região.

Iara Núbia, que atualmente é presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Paracatu, conta que as ações de
mobilização exigem investimento em reuniões
constantes, contatos por telefone, e-mails, corres-
pondências e participação em eventos dos municí-
pios que compõem a Rede. Dessa forma, os trabal-
hos para resolver casos de violações ao Estatuto da
Criança e do Adolescente ganham força devido à
troca de experiências e aprimoramento das ações,
já que a Rede agrega conselhos, secretarias de
governo, entidades, fóruns de articulação, polícia
e escolas. “Tudo é definido conjuntamente, e as
tarefas são divididas de acordo com o papel de
cada ator”, explica Iara.

Os trabalhos da Rede apresentam resultados
como ações de mobilizações mais eficientes, melho-
ria da qualidade do atendimento de crianças e ado-
lescentes, mais entendimento sobre o funciona-
mento do Sistema de Garantia dos Direitos e mais
reconhecimento do papel de cada ator social por
parte da população. A idéia agora é formalizar a
Rede com a criação de um regimento interno que
possa ser divulgado para outros municípios, con-
tribuindo, assim, para a criação de novas articu-
lações e o fortalecimento daquelas já existentes.

CONSELHOS EM AÇÃO

TRABALHAR EM REDES DÁ RESULTADO
Conselhos encontram no trabalho articulado solução para problemas comuns

SIMONE FRANÇA
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“As redes devem ter estruturas 
horizontais, sem comando, onde todos são 
co-responsáveis e têm diferentes funções”
Francisco Whitaker

NOVEMBRO DE 2006 A JANEIRO DE 2007

ARQUIVO REDE SOU DE ATITUDE
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AFINAL, O QUE É UM TRABALHO EM REDE?

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DE UMA REDE:
AAuuttoonnoommiiaa:: Cada integrante mantém sua independência em relação à rede e aos
demais integrantes. Numa rede não há subordinação.
VVaalloorreess  ee  oobbjjeettiivvooss  ccoommppaarrttiillhhaaddooss::  O que une os diferentes membros de uma rede
é o conjunto de valores e objetivos que eles estabelecem como comuns.
VVoonnttaaddee::  Ninguém é obrigado a entrar ou permanecer numa rede. O alicerce da
rede é a vontade.
CCoonneeccttiivviiddaaddee:: Uma rede é uma costura dinâmica de muitos pontos. Só quando
estão ligados uns aos outros é que indivíduos e organizações mantêm uma rede.
PPaarrttiicciippaaççããoo:: A cooperação entre os integrantes de uma rede é o que a faz funcionar.
Uma rede só existe quando em movimento. Sem participação, deixa de existir.
MMuullttiilliiddeerraannççaa:: Uma rede não possui hierarquia nem chefe. A liderança provém de
muitas fontes. As decisões também são compartilhadas.
IInnffoorrmmaaççããoo:: Numa rede, a informação circula livremente, emitida de pontos
diversos e encaminhada de maneira não linear a uma infinidade de outros pontos,
que também são emissores de informação.
DDeesscceennttrraalliizzaaççããoo:: Uma rede não tem centro. Ou melhor, cada ponto da rede é um cen-
tro em potencial.
MMúúllttiippllooss  nníívveeiiss:: Uma rede pode se desdobrar em múltiplos níveis ou segmentos
autônomos, capazes de operar independentemente do restante da rede, de forma
temporária ou permanente, conforme a demanda ou a circunstância. 
DDiinnaammiissmmoo::  Uma rede é uma estrutura plástica, dinâmica e em movimento, que
ultrapassa fronteiras físicas ou geográficas. Uma rede é multifacetada. Cada retra-
to da rede, tirado em momentos diferentes, revelará uma face nova.

Fonte: RITS - Rede de Informação para o Terceiro Setor (www.rits.org.br)

“O paradigma dominante
é a especialidade, 
cada um ‘na sua’. 
É preciso desconstruir
esse olhar segmentado
dos conselhos”
Walter Ude
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Uma rede define-se como um sistema de nós e
elos, capaz de organizar pessoas e instituições, de
forma igualitária e democrática, em torno de um
objetivo comum. O terceiro setor é pioneiro na cri-
ação e na manutenção de redes, seja para a troca de
informações, para a articulação política ou para a
implementação de ações conjuntas. 

Para Francisco Whitaker, membro da Comissão
Brasileira de Justiça e Paz e da organização do
Fórum Social Mundial, usar a palavra “rede”, atual-
mente, significa quase uma obrigação. Mas é pre-
ciso uma atenção para o real significado dela. Ele
explica que, para as organizações sociais, as redes
devem ter estruturas horizontais, sem comando,
onde todos são co-responsáveis e têm diferentes
funções, contrariando uma lógica piramidal, em que
as coisas são decididas de “cima para baixo”. Para
isso, são necessárias coleta e distribuição de infor-
mações, de forma permanente, para que todos este-
jam afinados com a missão, objetivos, desafios e
perspectivas do trabalho. “Assim, elas contribuem
para que todos sejam sujeitos, fortalecendo a
democracia”, acredita Whitaker. 

Contudo, ele analisa que muitos conselhos, ao
invés de executarem um trabalho em rede com
vários atores, são espaços de disputa política par-
tidária. “A caminhada desses órgãos ainda está ini-

ciando. Por isso, muitos acabam reproduzindo a
estrutura piramidal historicamente presente em
muitas instituições”, conta Whitaker. Para mudar
essa realidade, ele aposta na participação da
sociedade civil. “As pessoas devem acreditar que é
preciso ser diferente. Acreditar para depois experi-
mentar. Ainda há um trabalho educativo a ser feito”,
explica.

Atuar em rede ainda é um grande desafio para os
conselhos em todo Brasil. O professor da Faculdade
de Educação da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), Walter Ude, explica que a maioria
desses espaços trabalha de forma pouco integrada
devido a vários fatores, como a visão fragmentada
sobre as políticas públicas e o individualismo, caracterís-
ticas da sociedade pós-moderna. “O paradigma do-
minante é a especialidade, cada um ‘na sua’. É pre-
ciso desconstruir esse olhar segmentado dos con-
selhos”, recomenda o professor.

Para avançar nessa relação com outros espaços,
Ude acredita que a busca por uma constante for-
mação dos conselheiros, o fortalecimento da estru-
tura dos conselhos e a criação de visão mais ampla
sobre os direitos são fatores fundamentais. “O papel
do conselheiro é ser articulador, ele precisa de fer-
ramentas que favoreçam a integração dos projetos”,
analisa Ude.
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Um movimento silencioso, mas extremamente
consistente, se passa no Brasil. Pouco divulgado,
edifica-se no país o Sistema Único de Assistência
Social (SUAS), conceito central da Política Nacional
de Assistência Social. A partir de consensos teóri-
cos e de atores profundamente comprometidos,
reescreve-se a página da política de assistência
social nacional, e o SUAS se converte em realidade,
constituindo-se numa das principais transfor-
mações que uma ação pública experimentou nos
últimos anos no Brasil.

Os atores diretos dessa política possuem um
admirável grau de conscientização sobre o fenô-
meno em curso e envolvem-se na construção da
política de assistência social. Em 2005, mais de 85%
dos municípios brasileiros realizaram Conferências
de Assistência Social. Todos os estados brasileiros
seguiram o mesmo caminho, para que fossem repre-
sentados na Conferência Nacional, a qual pactuou
metas e compromissos entre sociedade civil e entes
gestores para os próximos dez anos.  Resultou desta
Conferência o compromisso de construir um Plano
Decenal para Assistência Social, de forma a viabi-
lizar uma política de Estado na área.

Como base nessa política, estão compromissos
éticos como o rompimento com os princípios da
benesse e do favor na oferta dos serviços; o término
de ações parciais, desqualificadas, descontínuas e
incompletas; o resgate da unidade familiar como
núcleo básico de atenção cotidiana do indivíduo e
seu desenvolvimento afetivo, biológico, cultural,
político, relacional e social; a operação em rede
(benefícios, serviços, programas e projetos) para
que estes mantenham relação de completude entre
si e de intersetorialidade com outras políticas soci-
ais; a renda digna como direito de cada cidadão e de
sua família, promovendo o desenvolvimento de
capacidades (geração de novas possibilidades de
trabalho, renda e sustentabilidade familiar); e a
gestão democrática e descentralizada, com controle
social e defesa de direitos.

Nesse sentido, quatro eixos estruturam o Plano

Nacional de Assistência Social: Gestão do SUAS;
Recursos Humanos; Financiamento; e Controle
Social. Todos foram contemplados pela Conferência
com 45 metas e devem ser efetivados pela implan-
tação do Plano Decenal. Dentre seus objetivos estão
a instalação de Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS) em todos os municípios brasileiros e a
efetivação de uma política de gestão de pessoas
(Recursos Humanos), mediante a elaboração e
aprovação de Norma Operacional Básica específica.
Para o Financiamento, pretende-se fixar percentual
de destinação orçamentária à Assistência Social, e o
eixo Controle Social propõe o fortalecimento da atu-
ação dos Conselhos de Assistência Social, oferecen-
do-se capacitação continuada, estruturas físicas e
técnicas, além de eventos periódicos de articulação
entre esses órgãos e fóruns.

Para efetivar a construção do Plano Decenal, o
Conselho Nacional de Assistência Social realizou
neste ano reuniões ampliadas e descentralizadas.  O
objetivo foi possibilitar que conselhos, fóruns,
gestores, redes em geral aportem suas perspectivas
e selem o compromisso com um documento inédito
para a área. 

Há muitos motivos capazes de auxiliar a com-
preender esse impacto na assistência social.
Imprescindíveis, porém, são os Conselhos de
Assistência Social, que funcionam como organismos
constituídos acima dos interesses de governantes e
que se consolidam, na medida em que a sociedade
percebe sua participação como decisiva, como
espaços democráticos. 

É por meio dos conselhos que se aprova o plano
para a assistência social e por eles passa a aprovação
do orçamento, eliminando o clientelismo e o assis-
tencialismo pelo qual o usuário da assistência social
vem tendo ferida sua cidadania. No caminho para
mais uma Conferência Nacional – a ser realizada em
dezembro de 2007 – e em meio a construção do
SUAS, o país tem uma oportunidade espetacular de
resgatar grande parte de sua dívida relativa à
atenção às pessoas em risco e vulnerabilidade.

ARTIGO

SSííllvviioo  IIuunngg

Presidente do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS)

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
UMA REVOLUÇÃO SILENCIOSA



52 BONS CONSELHOS NOVEMBRO DE 2006 A JANEIRO DE 2007

O Semi-árido brasileiro ocupa 1.142 quilômetros
quadrados, divididos em cerca de 1.500 municípios
onde vivem 26,4 milhões de pessoas. Da população
total, 41,3% têm até 17 anos de idade, índice de cri-
anças e adolescentes superior ao nacional, cujo per-
centual é de 35,9%. A Região também concentra os
piores indicadores de desenvolvimento do país (Ver
BOX) e passa por períodos prolongados de estiagem.
Essa realidade, captada pela pesquisa “Crianças e
Adolescentes no Semi-árido Brasileiro” – realizada
pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), em 2003 –, subsidiou a elaboração do
Pacto Nacional Um mundo para a criança e o adoles-
cente do Semi-árido. O acordo, assinado em 2004
pelos governadores dos 11 estados que possuem
municípios na área, aposta na melhoria da gestão
das políticas voltadas para o público infanto-juvenil
como um meio para beneficiar as condições de vida
de toda a população da região. 

Para se chegar aos objetivos, o Pacto propõe a
articulação entre o governo e a sociedade civil.

Como explica o coordenador do escritório do
UNICEF em Salvador, Ruy Pavan, muitas vezes há um
grande dispêndio de dinheiro com o investimento
em ações que não geram efeito. Projetos são criados
sem consultas à população e sem a realização de
diagnósticos para a identificação das áreas que pre-
cisam de investimento. Políticas são implementadas
isoladamente, sem conexão com iniciativas semelhantes,
realizadas por outras secretarias ou outros níveis de
governo. “O que se observa é que há muita coisa
acontecendo, mas o resultado é muito pequeno
diante do investimento”, avalia Ruy. Para ele, esse
modelo tradicionalmente adotado pelos governos
favorece a manutenção da figura dos “coronéis” e
impede uma participação social efetiva, sem a qual
não há como orientar, de forma eficiente, o capital
investido na região.  

CERTIFICADO DE EFICIÊNCIA
Diante do desafio de melhorar as políticas públi-

cas, foi criado, em 1999, o Selo UNICEF Município
Aprovado (Ver BOX), com foco na gestão municipal.
As três primeiras edições contemplaram apenas o
estado do Ceará, mas, diante dos resultados da ini-
ciativa, em 2005 ela foi estendida para todos os
estados pertencentes ao Semi-árido, atingindo
1.176 municípios. A certificação faz parte do Pacto
e reconhece as cidades que obtêm os melhores
resultados na implementação de ações voltadas
para a infância e a adolescência. Três eixos são
avaliados: o impacto social, a gestão das políticas
públicas e a participação social. Há diversos quesi-
tos que determinam a pontuação e a eliminação dos
municípios. Dentre eles, a existência de Conselhos
dos Direitos da Criança e do Adolescente e Tutelares
é fator preliminar para se concorrer ao diploma.
Segundo a oficial de Projetos do UNICEF para o
Ceará e o Rio Grande do Norte, Tati Andrade, a ação
tem dinamizado o processo iniciado pelo Pacto,
promovendo maior envolvimento dos municípios e
de alguns setores da sociedade. 

SEMI-ÁRIDO

“MEU MUNICÍPIO ME FAZ CRESCER”
Um lema une o Semi-árido pela defesa dos direitos de crianças e adolescentes

SEMI-ÁRIDO EM NÚMEROS
# 9955%%  ddaass  cciiddaaddeess têm taxa de mortalidade infantil  superior à média

nacional (36 crianças mortas com menos de um ano a cada 1000
nascidas vivas). Deste total, cerca de 3311%% apresentam taxa maior
que o dobro da nacional.
# Cerca de 7755%% de meninos e meninas da região vivem em famílias

cuja renda per capita é menor que meio salário mínimo.
# Em 11..000055  municípios (72% do total), a taxa de alfabetização é

menor que 70% entre as pessoas com mais de 15 anos. A taxa
brasileira é de 87,3%. Em 2001, quase 440000 municípios (30% do
total) não tinham hospitais.
# 4422%%  da população de até 17 anos não possui aceso à rede geral 

de abastecimento de água, poço ou nascente, em sua casa
ou na vizinhança.
# Quando se fala em acesso a esgotamento, 3388,,4477%% das casas das cri-

anças e dos adolescentes não são ligadas à rede geral, à fossa sépti-
ca ou rudimentar; esse percentual sobe para 6666,,5588%% se considerada
apenas a parte rural do Semi-árido.

RACHEL COSTA



53BONS CONSELHOSNOVEMBRO DE 2006 A JANEIRO DE 2007

“O Selo permite a avaliação da administração
como um todo, porque na hora em que você se preocu-
pa com as crianças e com os adolescentes, isso se
reflete em todas as áreas”, testemunha o presidente
da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará,
Antônio Carlos Accioly. A cidade de Guaiúba, da qual
Accioly é prefeito, já participou de três edições do
Selo UNICEF. Na primeira tentativa, o município não
foi aprovado, o que fez com que o poder público e a
sociedade civil intensificassem as ações para rece-
ber o certificado. Como resultado, Guaiúba garantiu
o Selo nas outras duas edições das quais participou.
O município faz parte da Região Metropolitana de
Fortaleza e tem mais de 20 mil habitantes, dos quais
a maior parte vive na zona rural. Atualmente, a
cidade se destaca pelo modelo adotado de desen-
volvimento das políticas públicas, cujo foco dos
investimentos é a cultura. “O projeto cultural é o
propulsor das ações de outras áreas, como a saúde e
a educação”, conta o prefeito. 

O modo encontrado pelos gestores de Guaiúba
para desenvolver as ações culturais foi a construção

do Centro de Educação, Arte e Cultura (Cearc) e de
três pólos menores nos distritos do município.
Nesses locais, são ministradas várias oficinas, como
teatro, artes plásticas, dança e música. O público
principal são as crianças e os adolescentes, mas a
iniciativa atinge toda a comunidade, que é incenti-
vada a participar do que acontece nos centros. “A
cultura é trabalhada como fator de transformação:
além de levantar a auto-estima, ela também leva
conhecimento para a população”, explica Accioly. 

Para receber o Selo, o município deve ser aprovado nos três
eixos de avaliação:
IImmppaaccttoo  SSoocciiaall:: nesse item é examinado o comportamento de
nove indicadores fornecidos por sistemas oficiais de infor-
mação. São dados como a taxa de mortalidade infantil, o per-
centual de consultas pré-natais, o índice de escolarização no
Ensino Fundamental, entre outros;
GGeessttããoo  ddee  PPoollííttiiccaass  PPúúbblliiccaass::  é um processo de auto-avaliação
do município, coordenado pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente. Essa parte avalia 15
itens, dentre os quais a execução orçamentária para educação,
saúde e assistência social do Orçamento Público municipal;
PPaarrttiicciippaaççããoo  SSoocciiaall:: análise do número de adolescentes de 16 a
18 anos cadastrados no Tribunal Regional Eleitoral, de projetos
de educação ambiental promovidos por escolas, do mapeamen-
to da cultura popular e de iniciativas em rádio feitas por jovens.

Os números obtidos são comparados à média do grupo do
qual o município participa e, de acordo com o resultado, é
aferida uma cor: verde ou vermelha, que significam, respecti-
vamente, que a cidade está acima ou abaixo da média. Os
municípios certificados podem usar o Selo, durante dois
anos, em peças publicitárias, prédios públicos e material
escolar. Em Minas, o projeto começou em 2005. Apesar de 85
cidades mineiras estarem incluídas no Semi-árido, o gover-
nador Aécio Neves fez um pedido para que as regiões dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas também
participassem, já que possuem condições de vida semelhantes.
Inscreveram-se, para concorrer à esta edição, 169 municípios
mineiros. No dia 13 de dezembro, haverá o evento de entrega
da certificação no estado, quando as cidades classificadas
receberão o título.  

TODOS PELAS CRIANÇAS

ARTE SOBRE FOTO DE LUCA BONACINI - UNICEF/BRASIL

“O Selo permite a avaliação
da administração como um
todo, porque na hora em
que você se preocupa 
com as crianças e com os 
adolescentes, isso se reflete
em todas as áreas”

ANTÔNIO CARLOS ACCIOLY
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Os projetos, os espaços de formação, as reuniões
de planejamento, cada publicação, os seminários e
as ações de mobilização que compõem o Pró-
conselho existem com a finalidade primeira de
garantir a todo menino e a toda menina o acesso aos
seus direitos e às oportunidades que cada pessoa
precisa ter para a escolha livre de um projeto de vida. 

Como resultados dessa visão, que tem no centro a
criança e o adolescente, a tarefa do Pró-conselho é
contribuir para o desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais e do Brasil, e fazê-lo pela via da
participação social, do fortalecimento dos espaços
democráticos de deliberação e de controle das
políticas públicas e pela promoção da equidade.

Para alcançar esses efeito, o Programa busca
ampliar a capacidade de a sociedade incidir nas
políticas públicas e exigir direitos, constituindo as
alianças necessárias e fortalecendo o papel do
Estado. Se até aqui o Pró-conselho teve como
públicos preferenciais os Conselhos dos Direitos da
Criança e do Adolescente e os Conselhos Tutelares, a
partir de 2007 os demais conselhos de políticas
públicas que interagem com a área da criança e do
adolescente – como os Conselhos de Educação,
Assistência Social, Saúde, Segurança Alimentar,
Igualdade Racial, Pessoa com Deficiência, Segurança
Pública – também serão envolvidos nas iniciativas. A
decisão de estimular a aproximação e ampliar a
interlocução com outros conselhos se sustenta no
entendimento cada vez mais sólido de que a política
pública para as novas gerações tem de ser pensada,
construída e executada intersetorialmente. 

A PARTICIPAÇÃO É A FORÇA
Um dos facilitadores da conexão do Pró-conselho

com a sociedade e, especialmente, com o
movimento social em defesa dos direitos da criança
e do adolescente é o Grupo de Ação Estratégica
(GAE). Formado por cerca de 50 pessoas, o Grupo
constitui um coletivo plural, com representações
dos fóruns e frentes regionais de defesa dos direitos
da criança e do adolescente das 12 mesorregiões
mineiras, de universidades, do governo estadual,

dos parceiros do Instituto, conselheiros. 
Também nas instâncias decisórias do Instituto -

Conselho Curador, Conselho de Controle e
Fiscalização e Diretoria há a convicção de que sua
atuação será melhor e terá maior impacto na medida
em que tiver vinculação com um conjunto articulado
de iniciativas e de parceiros de forma a contribuir
com outros movimentos e se alinhar às prioridades
definidas em cada espaço, participando de ações em
outras redes. Com esse intuito é que o Instituto
participa da Frente de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Minas Gerais, do Fórum Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Rede de

PRÓ-CONSELHO

FORMAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Esses são os eixos da atuação do Pró-conselho para 2007

LEO DRUMOND
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Monitoramento Amiga da Criança (que acompanha
as ações do Governo Federal em cumprimento ao
Plano Presidente Amigo da Criança) e do Grupo de
Institutos Fundações e Empresas (GIFE), dentre
outros. 

O sentido coletivo impresso na atuação do
Instituto Telemig Celular se reflete também na
criação do Pró-conselho Brasil em 2004, uma
política pública nacional inspirada na experiência do
Pró-conselho e que hoje percorre, nacionalmente,
caminhos trilhados em Minas Gerais desde 2001.
Também calcado em alianças, o Pró-conselho Brasil

tem sua execução coordenada pela Secretaria
Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e é
liderado por uma Aliança Estratégica que conta,
além da Secretaria, com o Instituto Telemig Celular,
o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda) e o Banco do Brasil, além de
muitas outras parcerias institucionais.  

POR ONDE VAMOS EM 2007
No próximo ano, o Instituto adota um jeito novo

de estruturar suas ações, buscando uma
aproximação dos projetos com o que são as

principais vocações e capacidades acumuladas pelo
Instituto Telemig Celular em quase seis anos de
atuação. Os três eixos são Formação, Mobilização e
Comunicação, que se cruzam e interagem
permanentemente para dar corpo e identidade ao
Pró-conselho, uma realização do Instituto Telemig
Celular em aliança com o Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA-MG), o
Ministério Público Estadual e o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF), além de muitos
outros parceiros regionais e locais em cada um dos
projetos detalhados a seguir.

PARA FAZER MELHOR
As ações de formação são voltadas para o

fortalecimento da capacidade dos conselhos e
outros atores sociais em atuar na elaboração e no
controle de políticas voltadas para a atenção aos
direitos da criança e do adolescente. 

# MMiinnaass  ddee  BBoonnss  CCoonnsseellhhooss  – esse nome, utilizado
até agora para identificar o esforço do Instituto
Telemig Celular, do Ministério Público de Minas,
do Conselho Estadual, voluntários e outros par-
ceiros para a criação dos Conselhos e Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente e dos
Conselhos Tutelares em todo o estado, passa a
designar as iniciativas para a formação continua-
da de conselheiros e atores sociais. O processo de
criação dos conselhos em Minas Gerais está muito
próximo de ser concluído, e o maior desafio agora
é o fortalecimento das capacidades de atuação de
cada um dos conselhos. Em parceria com univer-
sidades públicas e privadas, organizações da
sociedade civil e o movimento social, está sendo
concebido um processo permanente de formação,
articulando atividades presenciais e à distância,
utilizando recursos tecnológicos e multimídia,
promovendo conexões entre diferentes campos do
conhecimento. 

# IInnddiiccaaddoorreess  PPrróó--ccoonnsseellhhoo – instrumento de auto-
avaliação, aplicado pela primeira vez em 2006,
permite a mensuração da eficiência, da eficácia e
da efetividade na ação dos Conselhos Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente e
Conselhos Tutelares, apontando caminhos tanto
para esses órgãos, protagonistas do Sistema de
Garantia dos Direitos, quanto para o próprio
Instituto e outras organizações que fazem siner-
gia com eles, no sentido de identificar e tratar os
desafios ainda colocados para sua melhor atu-
ação. Neste ano, 213 Conselhos dos Direitos e
383 Conselhos Tutelares responderam aos ques-
tionários dos Indicadores e receberão, no início
de 2007, um relatório individual com seus resulta-
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dos em cada área temática avaliada. Ao longo do
próximo ano, os conselhos terão a oportunidade
de aprimorar sua atuação nos aspectos demonstra-
dos como mais frágeis. O projeto tem um ciclo de
dois anos e, em 2008, nova aplicação dos indi-
cadores vai apontar os avanços obtidos e os limites
ainda existentes na atuação dos conselhos. A
Fundação Dom Cabral é parceira na realização
desse projeto. 

# SSéérriiee  DDiiáállooggooss – os encontros da Série criam nova
metodologia de apuração dos temas abordados nos
veículos de comunicação do Pró-conselho. Por meio
de uma interlocução qualificada com expoentes dos
diversos campos do conhecimento selecionados
para cada encontro, pretende-se aprofundar a
reflexão e o diálogo entre conselheiros, comuni-
cadores e lideranças sociais sobre questões polêmi-
cas e/ou pouco debatidas no cotidiano.

# SSeemmiinnáárriioo  PPrróó--ccoonnsseellhhoo – encontro anual que
reúne conselheiros e lideranças sociais de todo o
país para o debate qualificado e troca de experiências
sobre os desafios e as soluções para a garantia dos
direitos de toda criança e de todo adolescente. O
Seminário, em sua sétima edição, está cada vez
mais consolidado como momento imperdível para
quem se interessa pelo debate em torno dos con-
selhos, da democracia participativa e dos direitos
das novas gerações. A próxima edição do encontro
já está agendada para os dias 18, 19 e 20 de abril
de 2007, em Belo Horizonte. O tema do VII
Seminário Pró-conselho é “Conselhos articulados
para o desenvolvimento”.

PARA FAZER JUNTO
Sob o eixo da mobilização, concentram-se as

iniciativas cujo denominador comum é a
participação, a aliança, o fazer coletivo. São ações
que envolvem a atuação social no controle das
políticas públicas, a participação no orçamento, a
mobilização da sociedade para o conhecimento dos
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente.

# NNoovvaass  AAlliiaannççaass – o projeto resulta da ação inici-
ada em 2006 para a formação de conselheiros e
lideranças sociais para a participação e o con-
trole do Orçamento Público, iniciativa do
Instituto Telemig Celular, da Frente de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Minas Gerais e do Instituto de Estudos
Socioeconômicos (INESC). Pela convicção cada
vez mais forte sobre as oportunidades presentes
nesse modo de atuação, aos parceiros iniciais se
juntaram a Fundação Avina, a Agência de
Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), o

Instituto Ágora e a Fundação Vale do Rio Doce
para juntos construírem um novo projeto, mais
abrangente, que envolverá atores sociais de 47
municípios mineiros em um processo de for-
mação e assessoria para a incidência nos orça-
mentos, que pretende também favorecer a cri-
ação de canais de diálogo com as Câmaras de
Vereadores, estimulando a formação de Frentes
Parlamentares dos Direitos da Criança e do
Adolescente e de Comissões de Participação
Popular. O projeto prevê também que outros par-
ceiros componham essa rede, como o Ministério
Público, os Fóruns e Frentes Regionais, a Frente
Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, universidades e a Oficina de Imagens.

# SSeelloo  UUnniicceeff  MMuunniiccííppiioo  AApprroovvaaddoo – em continuidade
à parceria iniciada em 2006, o UNICEF e o Instituto
Telemig Celular estão em negociação para a atuação
conjunta na edição 2007/2008 do projeto Selo
Unicef Município Aprovado. Confirmada a parceria,
as duas instituições vão trabalhar articuladas na
execução do projeto nos próximos dois anos. 

# FFaazzeemmooss  PPaarrttee!! – continua a estratégia do
Instituto Telemig Celular de fazer parte dos movi-
mentos e espaços políticos na área da criança e
do adolescente, de forma a contribuir e a apren-
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der com esses coletivos. Além dos grupos e orga-
nizações já citadas, o Instituto pretende integrar
o Comitê do Pacto Nacional Um Mundo para as
Crianças e os Adolescentes do Semi-árido.

# FFuunnddoo  AAmmiiggoo – tem como finalidade a mobilização
da sociedade para o conhecimento e a participação
nos Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente, fazendo a destinação de recursos do
Imposto de Renda por meio do incentivo fiscal que
a lei permite, mas também conhecendo o fun-
cionamento dos conselhos e dos Fundos, cobrando
qualidade na gestão dos recursos e se interessan-
do pelos resultados práticos de cada investimento.
Está claro que, quanto maior for o interesse da
sociedade por esse mecanismo, maior serão os
ganhos para a vida das crianças e dos adoles-
centes. Hoje uma ação nacional, integrada ao Pró-
conselho Brasil, o Fundo Amigo tem a parceria de
dezenas de veículos de comunicação e empresas de
publicidade para a veiculação e a concepção de
peças de comunicação sobre o Fundo. 

# JJoovveennss  eemm  CCoonneexxããoo – é uma iniciativa nova que pre-
tende ser facilitadora de processos de participação
política de adolescentes e de jovens. Com um
desenvolvimento experimental previsto para 2007,
a proposta é sistematizar uma metodologia que
permita a ampliação do projeto a partir de 2008. 

E CONTAR PARA TODO MUNDO
A comunicação, vista como eixo para o

desenvolvimento e direito fundamental de todo ser
humano, completa o trio das áreas de atuação do
Instituto Telemig Celular no Pró-conselho. Nesse
espaço, estão as ações que promovem conexões
entre os conselhos e os atores sociais, diminuem
distâncias e contribuem para disseminação de
boas práticas. 

# CCoonnsseellhhooss  eemm  RReeddee – o acesso às novas tecnologias
da informação e da comunicação é cada vez mais
um elemento promotor de redes, de sinergias.
Nesse projeto, o Instituto se propõe a mobilizar
esforços junto a diferentes parceiros no sentido de
encontrar um modelo para a inclusão digital dos
conselhos, que envolva não apenas a cessão de
equipamentos de informática, mas também a iden-
tificação de uma metodologia para a constituição
de uma rede virtual entre os conselhos que seja
facilitadora das ações de capacitação.

# CCeelluullaarr  AAmmiiggoo – continua a ser um compromisso do
Instituto a destinação de um aparelho de telefone
celular e créditos pelo período de 12 meses para
todos os Conselhos Tutelares em funcionamento na
área de cobertura da Telemig Celular. Para o próxi-
mo ano, há perspectivas de ampliação na rede dessa
cobertura, o que permitirá também o crescimento
do número de conselhos com o aparelho. O Celular
Amigo tem como parceiro a Datacell, que oferece
assistência técnica gratuita aos aparelhos. 

# VViissiibbiilliiddaaddee  – reúne as ações de comunicação
externa do Instituto Telemig Celular, como a revista
BONS CONSELHOS, o boletim É POSSÍVEL, o sítio eletrôni-
co, as ações de relacionamento com a imprensa.
São iniciativas que cumprem papel importante na
formação da opinião pública na área da criança e do
adolescente, estimulam a mobilização de públicos
para outros projetos do Instituto e de seus par-
ceiros, abrem espaço para a divulgação de experi-
ências locais. Nesse projeto, o Instituto Telemig
Celular tem a parceria da Oficina de Imagens. 

# RRááddiioo  ee  DDiirreeiittooss  ddaa  IInnffâânncciiaa – ainda sem nome
definido e em fase de planejamento, essa é uma
ação em parceria entre a Fundação Fé e Alegria e
o Instituto Telemig Celular com o objetivo de pro-
duzir e distribuir conteúdos jornalísticos e educa-
tivos para uma rede de emissoras de rádio em
toda Minas Gerais. Esse projeto contará com a
participação e a mobilização dos conselheiros nas
diferentes regiões do estado para a identificação
de notícias e fontes de informação sobre a reali-
dade da infância. 
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BIBLIOTECA DOS CONSELHOS

EMPREENDEDORISMO SOCIAL

Tema comum no mundo de
organizações globalizadas, em
todas as esferas da sociedade
brasileira, a responsabilidade
social é definida e analisada no
livro “O Desafio da
Colaboração”. A autora Rosa
Maria Fischer discute o processo
de construção das chamadas
“alianças intersetoriais”, articulações entre o
poder público e empresas de portes variados visan-
do à elaboração e à implementação de programas
que beneficiem a população. A cada conceito
exposto, o livro faz um  estudo de caso com empre-
sas que já utilizaram a estratégia em sua gestão,
identificando as principais características e os
resultados. O livro está disponível nas principais
livrarias e no portal do Centro de
Empreendedorismo Social e Administração em
Terceiro Setor (www.ceats.org.br).

POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARTICIPATIVAS EM DEBATE

A obra “Desenho institu-
cional e participação política:
experiências no Brasil contem-
porâneo” apresenta artigos dos
pesquisadores da Fundação
Joaquim Nabuco, que trazem
novas questões para o debate
sobre políticas públicas partici-
pativas. As atividades analisadas neste livro reme-
tem a uma maior capacidade dos atores sociais
adquirirem controle sobre uma maior parcela dos
recursos públicos. O problema, tal como ressaltado
em diversos textos dessa coletânea, é como conciliar
esse ato com uma efetiva democratização de práti-
cas políticas ou com a sustentabilidade das políti-
cas públicas participativas. A coletânea de artigos
pode ser adquirida na Fundação Joaquim Nabuco
pelo telefone (81) 3421-5900 e pelo sítio eletrônico:
www.fundaj.gov.br

INFÂNCIAS ATRAVÉS DOS SÉCULOS

Em “A Infância”, Peter N.
Stearns retrata a história
mundial da criança: das
sociedades agrárias e clássicas
àquelas dos séculos XX e XXI, do
Ocidente à Índia e ao Japão,
passando pelos regimes comu-
nistas. O autor analisa os
papéis, as funções, as diferenças de gênero, as
práticas disciplinares, a estrutura familiar e os
aspectos da vida emocional de meninas e meninos.
Para isso recorre a brinquedos e brincadeiras, além
de outros temas de grande importância, como a
educação, o trabalho infantil, a globalização cul-
tural e a expansão do consumismo. A publicação
faz uma síntese de todas as questões relevantes
sobre a infância e busca respondê-las de forma
clara e direta, compondo uma obra destinada a his-
toriadores, pais, educadores, conselheiros, juristas
e estudantes. O livro pode ser encontrado nas prin-
cipais livrarias do país e pelo portal da Editora
Contexto (www.editoracontexto.com.br).

ENSAIO TRABALHA ASPECTOS 
DA AVALIAÇÃO

Procurando contribuir
para o desenvolvimento
social de nosso país, “Os
quatro elementos da avali-
ação” reúne e articula um
conjunto de experiências e
reflexões vividas por con-
sultores ao longo do ano de 2002 e dos primeiros
meses de 2003 na avaliação de programas e proje-
tos sociais de organizações da sociedade civil com
sede em São Paulo. O ensaio apresenta-se estrutu-
rado em quatro eixos, que possuem relação com os
elementos da avaliação. Esses elementos são (I) a
atribuição de sentido aos processos avaliativos,
(II) o uso de métodos e técnicas de investigação da
realidade, (III) a ética dos processos e (IV) a
necessidade de estímulo ao desenvolvimento de
capacidade avaliativa nas organizações. O ensaio
está disponível para download, em formato PDF, no
endereço: www.fonte.org.br
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COMUNICAÇÃO PARA A INCLUSÃO 

Como garantir às pes-
soas o direito de não ape-
nas receber, mas também
produzir informação?
Muitas vezes não se
percebe, mas diariamente
milhões de pessoas surdas
perdem ônibus, metrô e
avião porque os avisos de
mudança de portão de embarque são dados apenas
por via sonora. Crianças, adolescentes e jovens
cegos também são impedidos de participar com
dignidade de processos educacionais, culturais e
de lazer, porque a maioria dos materiais impressos
no Brasil não prevê edições sonoras ou em braile.
Realizado pela entidade Escola de Gente, o “Manual
da Mídia Legal 4 - comunicadores pelas políticas de
inclusão” aborda justamente o direito à comuni-
cação para as pessoas com deficiência. Para rece-
ber a publicação, basta mandar um e-mail para
escoladegente@attglobal.net ou fazer o download
no www.escoladegente.org.br

QUALIFICANDO O PROCESSO DE
GESTÃO DAS ENTIDADES

Mobilizar recursos é uma das
principais dificuldades encon-
tradas pelas organizações da
sociedade civil. Para desatar
esse “nó” no processo de gestão
das entidades, o Instituto
Peabiru desenvolveu os
“Indicadores de
Sustentabilidade Institucional do Terceiro Setor”,
ferramenta auto-aplicável que avalia sete áreas do
funcionamento da instituição. São observados o
planejamento estratégico, a gestão das pessoas, a
gestão financeira, a gestão administrativa, a
gestão do conhecimento, a mobilização de recursos
e a comunicação institucional. O Indicador deve ser
aplicado periodicamente – sugere-se semestralmente
ou trimestralmente –, permitindo o registro de
momentos diversos que serão utilizados para se
delinear um cenário maior da organização. A ferra-
menta de avaliação pode ser obtida no link
www.peabiru.org.br/indicadores.html

QUE PAÍS É ESTE?

Como aprofundar a cobertura da
mídia sobre desenvolvimento? Essa
é a pergunta que o livro “Que país é
este” pretende responder. A publi-
cação se apresenta como um guia
para a consolidação de uma cober-
tura mais abrangente e qualificada
das temáticas sociais. Além de pro-
mover o debate de vários assuntos, como o papel
das políticas públicas, as questões sociais e as
diversas faces do desenvolvimento humano, o livro
ainda traz sugestões de fontes para matérias jor-
nalísticas, recomendações e sugestões para pautas,
e orientações sobre como os movimentos sociais
podem facilitar a relação com os veículos de comu-
nicação. “Que país é este?” é um dos volumes da
Série Mídia e Mobilização Social, produzida pela
Agência de Notícias dos Direitos da Infância
(ANDI), e pode ser adquirido em livrarias ou direto
com a Cortez Editora (www.cortezeditora.com.br). 

O PAPEL DA COMUNICAÇÃO 
NOS PROJETOS SOCIAIS

O livro "Comunicação e Estratégias
de Mobilização Social" reúne textos
produzidos ao longo de três anos de
atividades de extensão e de
pesquisa do Laboratório de
Relações Púbicas da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). A
publicação é dividida em três
partes: na primeira, há uma
reflexão sobre as funções e carac-
terísticas da comunicação nos projetos de mobi-
lização social. Na segunda, o leitor encontrará a
descrição do modelo de análise criado, que propõe
uma visão de diagnóstico da comunicação a partir
dos vínculos dos públicos com o projeto mobi-
lizador. A última propõe uma análise dos fatores de
identificação de projetos mobilizadores como
sendo fundamental para compreender o estabeleci-
mento e a manutenção de sólidos vínculos de co-
responsabilidade e de solidariedade entre os atores
sociais. O livro é uma publicação da Gênesis. A obra
pode ser adquirida no Laboratório de Relações
Públicas Plínio Carneiro da UFMG pelo e-mail
larp@fafich.ufmg.br e pelo telefax: 
(31) 3499-5078.
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Registrar as entidades e os programas nos
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente não é importante apenas para cumprir
o que está previsto na legislação. Essa ação con-
tribuiu para a atuação dos conselhos, pois permite
conhecer a realidade do atendimento à infância e à
adolescência no município. Além disso, essa ação é
uma oportunidade para que os conselhos exerçam
sua função de orientar, apoiar e monitorar o
atendimento às meninas e aos meninos, con-
tribuindo, assim, com uma maior articulação entre
os atores que participam das políticas para a infân-
cia e a adolescência. 

REGISTRO DE ENTIDADES

CADASTRO FORTALECE TRABALHO DOS CONSELHOS
Sistema permite acompanhar as políticas de atenção à infância e à adolescência

# Porque o Conselho é o articulador da rede de proteção espe-
cial dos direitos da criança e do adolescente e, para exercer
bem esse papel, ele precisa ter informações sobre os progra-
mas desenvolvidos e definir normas e orientações que con-
tribuam para a melhoria da qualidade do atendimento.
# Porque as informações prestadas pelos gestores dos progra-

mas e aquelas aferidas nas visitas às organizações apontam
as necessidades de investimento para a adequação das enti-
dades de atendimento e dos programas aos princípios estabele-
cidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
# Porque a sistematização do processo ajuda a estabelecer priori-

dades para a destinação de recursos do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente. 
# Porque surgem oportunidades de interlocução com outros

conselhos (Assistência Social, Saúde, Educação), ampliando o
potencial do CMDCA, enquanto articulador de uma rede mais
ampla de atenção aos direitos da infância e adolescência.
# Porque é uma exigência legal.

Fonte: “Registro das entidades e inscrição dos programas de atenção
aos direitos da criança e do adolescente”, publicada pelo Instituto

Telemig Celular em novembro de 2005. 
Essa publicação é distribuída gratuitamente para os conselhos. 

Mais informações pelo telefone (31) 3295-4456.

POR QUE O REGISTRO DAS ENTIDADES 
E A INSCRIÇÃO DOS PROGRAMAS?

SIMONE FRANÇA
BRUNO MAGALHÃES
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FLUXO DO REGISTRO DE ENTIDADES E INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS NO CMDCA DE BH
11))  Solicitação de registro da entidade com a apresentação da
documentação necessária e preenchimento de formulário
específico. 
22))  A Secretaria Executiva do CMDCA confere os documentos,
analisa a proposta dos projetos, avalia a documentação e
solicita ao Poder Executivo a visita técnica. 
33))  A Secretaria Municipal de Assistência Social de Belo
Horizonte, responsável pela visita, tem até 30 dias úteis para
entregar os formulários preenchidos.
44)) O técnico da Comissão de Registros emite consideração
final e encaminha o processo para sua Comissão.

55)) Os conselheiros municipais da Comissão de Registro estu-
dam todo o processo e emitem parecer em até 30 dias.
66)) A plenária analisa o parecer da Comissão de Registros e
decide pela aprovação ou não do processo.
77)) Em caso de aprovação, a Secretaria Executiva do CMDCA faz os
encaminhamentos: comunicado à entidade e ao Conselho Tutelar,
ao Ministério Público e ao Juizado da Infância e da Juventude.
88)) É publicada a decisão no Diário Oficial do Município.
99)) Emissão de Certificado de Registro para a entidade. 

Fonte: CMDCA-BH

“O registro é uma forma de chamar todos para a co-
responsabilidade. O objetivo é identificar e articular as
ações na perspectiva da construção da rede de atenção
à criança e ao adolescente”, explica secretária geral do
Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e
Adolescente (Cecria), Neide Castanha. Quando foi presi-
dente do Conselho dos Direitos do Distrito Federal, em
1995, Neide coordenou uma ação que culminou na publi-
cação “Construindo o Reordenamento Institucional”,
que consistiu na elaboração de quatro normatizações:
alteração da lei do conselho; definição de programas,
regimes e áreas de atendimento; passo-a-passo dos
registros; e processo de escolha dos Conselhos Tutelares. 

Neide conta que, a partir dessas normatizações,
o conselho viu a necessidade de registrar outros
tipos de atividades que estavam além das previstas
no Estatuto da Criança e do Adolescente como, por
exemplo, entidades que realizam pesquisas na área
da infância e da juventude. 

DE ACORDO COM A LEI
O artigo 90 do Estatuto da Criança e do

Adolescente determina quais são os regimes de
atendimento que devem ser registrados: orientação
e apoio sociofamiliar; apoio socioeducativo em meio
aberto; colocação familiar; abrigo; liberdade assisti-
da, semiliberdade e internação. Já o artigo 91 deixa
claro que as organizações sociais que atuam na área
da infância e da adolescência somente poderão fun-
cionar depois de registradas no Conselho Municipal
dos Direitos, fato que deve ser informado ao
Conselho Tutelar e às autoridades judiciárias. 

Em Belo Horizonte, a metodologia desenvolvida
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) busca facilitar o processo de
registro das entidades. Uma resolução formulada
pelo conselho (nº. 43/2001) apresenta quais são os
objetivos gerais do cadastro das entidades e define
a documentação necessária para o registro, além de
trazer informações sobre inscrição de projetos, pro-
gramas e suas especificações. 

A presidente do CMDCA de Belo Horizonte, Maria
Lúcia Gomes Dutra, conta que o conselho sentiu a
necessidade de fazer modificações na resolução para
que ela se aproximasse ainda mais da realidade das
entidades e do próprio órgão. Por isso, uma outra
resolução (nº. 58/2006) foi aprovada. O documento
regulamentou a função pedagógica do CMDCA na ori-
entação às entidades na elaboração de enunciados
de seus estatutos e a opção de contemplar as áreas
de serviços não apenas nos estatutos, mas também
nos regimentos ou nos planos de trabalho. 

Além do ordenamento jurídico por meio das resoluções,
o CMDCA de Belo Horizonte organizou um fluxogra-
ma que facilita a dinâmica dos registros e
inscrições. Mas, segundo Maria Lúcia, há desafios a
serem enfrentados. “Ainda não tivemos fôlego para
fazer o monitoramento de todos os cadastros e não
conseguimos ter todos os registros dos programas
governamentais”, diz a presidente.  

Buscar um registro junto ao CMDCA é muito mais
simples do que a grande maioria das entidades
imagina. A coordenadora da Casa Novella,
Fernanda Martins, explica que sua organização não
encontrou dificuldades no processo. Ela conta que
um técnico do conselho de Belo Horizonte orien-
tou sobre os documentos necessários e esclareceu
todo o trâmite até a obtenção do certificado de
registro. “A entidade registrada no conselho tem
legitimidade perante a sociedade. É a garantia de
que os direitos da criança e do adolescente estão
assegurados”, afirma.

“A entidade registrada no 
conselho tem legitimidade 

perante a sociedade. É a garantia
que os direitos da criança e do 

adolescente estão assegurados”
FERNANDA MARTINS
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Uma das premissas do Conselho Municipal de
Saúde (CMS) de Juiz de Fora, na Zona da Mata, é o
cumprimento rigoroso das normas internas. Uma
delas é a plenária ordinária mensal. A do mês de
setembro foi no dia 27 e começou com a aprovação
da ata da reunião anterior – enviada por correspondência
para 104 conselheiros, titulares e suplentes, que
representam os usuários do Sistema de Saúde,
órgãos governamentais, prestadores de serviços e
associações/sindicatos. 

A coordenação da plenária é feita pela Mesa-Diretora,
composta pelo presidente e seu vice, secretário
geral e dois usuários do Sistema de Saúde. No dia em
que a BONS CONSELHOS acompanhou a reunião, o quorum
foi crescendo aos poucos. Essa, aliás, é outra preocu-
pação do conselho: garantir a maior participação e
representação nos encontros. Segundo o regimento
interno, aqueles que não comparecem a três encon-
tros consecutivos, ou cinco alternados, sem apresen-
tar justificativa, são impedidos de continuar com-
pondo o conselho. Para registrar as discussões e
garantir a execução das deliberações, todas as
plenárias são gravadas, e as atas são compostas pela

transcrição, na íntegra, das fitas.
Segundo o secretário executivo do Conselho

Municipal de Saúde de Juiz de Fora, Jorge Gonçalves
Ramos, toda essa preocupação em seguir as deter-
minações internas é uma das formas de manter o
órgão organizado, garantindo, assim, uma boa
gestão. “Essa organização permite a troca de infor-
mações, a avaliação das atividades e a definição das
políticas. Dessa forma, mostramos ao poder público
que aqui há pessoas preparadas”, afirma o
secretário executivo. 

Esse método tem gerado bons resultados. Um
deles é a inclusão das deliberações do conselho no
Orçamento Público de Juiz de Fora. Em 2005, os
conselheiros – depois de informados de que a
Secretaria Municipal de Saúde havia entregue a pro-
posta orçamentária para a Câmara Municipal sem
passar pelo conselho – procuraram os vereadores e
solicitaram a revisão do processo. Com isso, os par-
lamentares decidiram devolver o documento com as
propostas da área da saúde para o Executivo, e a
Câmara só voltou a analisar a peça orçamentária
depois que foram incluídas as deliberações do

UM DIA NO CONSELHO

POR UMA BOA SAÚDE 
Organização e envolvimento da comunidade contribuem para gestão do conselho

Plenária do
Conselho
Municipal de
Saúde
de Juiz de Fora 

SIMONE FRANÇA

FOTOS: FERNANDO PRIAMO



63BONS CONSELHOSNOVEMBRO DE 2006 A JANEIRO DE 2007

Conselho de Saúde. Outra conquista é a aprovação
da transferência do Pronto-Socorro Municipal para
um prédio com infra-estrutura adequada – uma
antiga reivindicação da população.

DE OLHO NO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO
O conselho tem o papel de fiscalizar o Sistema de

Saúde como um todo, receber denúncias e encaminhá-las
para as autoridades competentes. “Verificamos se
todos estão cumprindo o seu papel e monitoramos
se o gestor municipal atende a deliberação do con-
selho”, explica Jorge Gonçalves. Em Juiz de Fora, o
Plano Municipal de Saúde é o norteador das ações
do conselho. Há uma comissão que acompanha o
documento e, sempre que necessário, os assuntos
referentes ao Plano são discutidos nas plenárias. 

No Plano, está definida a política de saúde para os
145 mil habitantes de até 18 anos que vivem em Juiz
de Fora. Na gestão 2004-2008, o Executivo local
estabeleceu como estratégias para as ações públicas
na área: melhorar os controles nutricional e da
obesidade; incentivar o aleitamento materno; orien-
tar estudantes em relação à importância do cuidado
com a saúde; e ampliar a atenção à saúde mental. 

Além de monitorar o Plano, o Conselho da Saúde
apóia projetos voltados para a área da infância e da
adolescência. Durante a plenária do dia 27 de setem-
bro, foi apresentado o Projeto Juiz de Fora nos
Trilhos da Paz. Criada em 2001 pela prefeitura, em
parceria com o Governo Federal, a ação oferece, no
horário alternado à escola, artes cênicas, música,
cultura, informática, esporte e lazer a cerca de qua-
tro mil meninas e meninos que moram em áreas de
risco. Atualmente, conta com o apoio do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) e da Universidade Federal de Juiz de Fora,
em um demonstrativo de ação articulada.

O coordenador do Projeto, Paulo Azarias, conta
que várias ações da iniciativa estão relacionadas com
a saúde, como as aulas de iniciação esportiva que
acontecem nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs),
mas é preciso intensificar a relação entre políticas
para infância e adolescência e saúde. Segundo ele, as
famílias também se beneficiam com o Projeto.
“Vimos, em uma comunidade, que o índice de mu-
lheres que usam antidepressivos diminuiu depois que
o programa foi implantado”, comemora Azarias.

O DESAFIO DA ARTICULAÇÃO
“A atenção ao direito à saúde requer a interação

de políticas de moradia, saneamento básico, edu-
cação. Se uma criança não consegue aprender, pode
ser por deficiência auditiva, por exemplo”, afirma o
secretário executivo do CMS. Para garantir uma
articulação com outras áreas, houve uma tentativa,
em 2003, de formação de um fórum de conselhos,

mas a proposta não evoluiu. 
O presidente do Conselho Municipal de Saúde,

Fernando Farinelli, conta que há dificuldades em
promover uma integração com outros espaços da
sociedade civil, já que sempre permaneceu no país
uma lógica de ação segmentada. “Historicamente,
os órgãos ainda trabalham de forma setorial, cada
um atuando na sua área. Outro problema é a fragili-
dade dos conselhos locais”, analisa Farinelli. 

Uma aposta para mudar esse cenário é a realização
de um seminário, no primeiro semestre de 2007, que
tem o objetivo de pensar em políticas públicas articu-
ladas. A idéia surgiu em um encontro, realizado em
outubro de 2005, que reuniu representantes do
Conselho Municipal de Saúde, de Assistência Social e
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ainda não
estão definidos o nome e a data exata do evento.

PRECURSORES 
Os Conselhos de Saúde foram os primeiros a se organizar depois da
garantia desses espaços deliberativos. A Constituição de 88 e as Leis
Federais nº. 8080/90 e nº. 8142/90 determinam sobre o funcionamen-
to de todo o Sistema Único de Saúde (SUS). A legislação é clara,
entre outras questões, sobre o direito de todos aos serviços médicos;
à participação popular; à transferência de recursos entre as esferas
municipal, estadual e federal; e à efetivação dos conselhos e das con-
ferências de saúde.
CCoommppoossiiççããoo  ddooss  CCoonnsseellhhooss  ddee  SSaaúúddee::
# Segmentos organizados de usuários do Sistema Único de Saúde;
# Prestadores de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
# Trabalhadores da Saúde;
# Representantes do governo municipal.

Conselheiros de
Juiz de Fora
acompanham a
execução do
Plano Municipal
de Saúde
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É hora de ir para a escola. Para aprender a pintar, fazer
bijuterias, dançar, jogar capoeira e, por que não, apren-
der a se alimentar. Em muitas instituições de ensino, o
português e a matemática são compartilhados com outras
atividades. Os projetos socioeducativos no horário alter-
nado ao da escola, por exemplo, contribuem para pro-
mover outras aprendizagens básicas, trabalhando com
diversas áreas: cultura, esporte, lazer, saúde.

A assessora da coordenação do Centro de Estudos
e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação
Comunitária (Cenpec), Isa Guará, afirma que é
importante a escola buscar um trabalho mais inte-
grado a outras instâncias socioeducativas, mas
aponta que há dificuldades nesse processo. “A esco-
la fica muito absorvida na sua função principal, que
é transmitir o conhecimento. Sem dúvida, ela não
pode abrir mão desse papel. Mas deve promover a
articulação com outros atores sociais”, explica. 

Nesse sentido, programas como o Escola Aberta,
do Ministério da Educação, e o Nutrir, da Nestlé,
podem oferecer uma formação ampla que vai muito
além das disciplinas tradicionais, mostrando que o
desempenho em sala de aula depende de fatores
que vão desde a alimentação equilibrada ao lazer no
fim de semana.

ALÉM DA AULA
O Escola Aberta, como o nome sugere, incentiva a

abertura de instituições públicas de ensino nos fins de
semana para a realização de atividades culturais, esporti-
vas e profissionalizantes. No ano passado, 1.300 escolas
de regiões metropolitanas de seis estados passaram a
abrir suas portas. Em Belo Horizonte, são 85 instituições
que, estima-se, atendem a 19.000 pessoas por ano. 

As oficinas são oferecidas por talentos da própria
comunidade – uma costureira, um artesão, um
capoeirista, um amante de futebol ou alguém que
dança bem, por exemplo. Além disso, estudantes

universitários também promovem oficinas sobre
temas diversos, como práticas de leitura. “A escola
precisa se abrir para a comunidade. Fazer parte da
cultura dos alunos”, comenta a coordenadora
nacional do Programa, Natália Duarte. 

Muitas escolas já abriam seu espaço para a realização
de festas, batizados, casamentos e outros eventos da
comunidade. Segundo Natália, essa proposta tornou-se
um projeto, pela primeira vez, em 2002, quando a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco) criou o Programa Abrindo
Espaços: Educação e Cultura para a Paz, que busca
enfrentar a violência em regiões de risco. A experiência,
aplicada em mais de seis mil escolas brasileiras, serviu
de base para o projeto do Ministério da Educação que
tem como objetivo a repercussão das atividades fora
das salas de aula na aprendizagem. 

A Escola Municipal Hélio Pellegrino, localizada no
bairro Guarani, em Belo Horizonte, é exemplo de que
abrir as portas é a melhor forma de garantir uma boa
relação dos alunos com a escola. A coordenadora do
Programa na instituição, Elizabeth Guimarães, conta
com orgulho que a escola nunca teve problemas com
pichações ou depredações. “Por meio do esporte e da
arte, os alunos aprendem a respeitar limites e a ter
disciplina. Além disso, a família passa a compartilhar
o cotidiano da escola”, diz Elizabeth. 

A oficineira Cristina Oliveira, que dá aulas de pin-
tura em tecido, conta que a oficina vira um espaço
de encontro. “Tenho alunos de 5 a 65 anos”, diz.
Dessa forma, a aproximação de pessoas de diferentes
gerações enriquece ainda mais os encontros. Assim
como Cristina, que é da própria comunidade e vive
de seu trabalho com a pintura, os conselheiros
podem aproveitar esses espaços para realizar cam-
panhas de mobilização. Assuntos como sexualidade,
vacinação, mortalidade materna podem ser trabalha-
dos de forma lúdica e criativa.

Instituições de ensino são protagonistas na articulação entre alunos e comunidade
DE PORTAS ABERTAS PARA NOVOS APRENDIZADOS

EDUCAÇÃO
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Todos os conhecimentos

Aprender a comer também é uma lição que pode
ser trabalhada na escola. O Programa Nutrir,
desenvolvido pela Nestlé desde 1999, procura, por
meio de oficinas e atividades lúdicas, prevenir a
desnutrição em crianças com idade entre 5 e 14
anos. O Programa diagnosticou que grande parte
dos problemas de uma alimentação inadequada
estão associados à falta de informação.

Para promover a educação alimentar, o Nutrir
desenvolve oficinas de capacitação de profissionais
que atuam em escolas, cooperativas e instituições
sociais, além de atividades lúdicas com as cri-
anças e cursos de culinária com os pais. O objeti-
vo é incentivar essas entidades a aproveitar ao
máximo e da forma mais adequada os alimentos
disponíveis. O Programa também conta com
materiais de apoio, como o Kit Nutrir, que possui
livros de receitas e guias pedagógicos. Os fun-
cionários da Nestlé participam como voluntários
das atividades. 

Em 2005, cerca de 1.100 pessoas de sete diferentes
mesorregiões mineiras participaram dos cursos de
capacitação do Programa Nutrir Bons Conselhos. A
formação, que busca melhorar a qualidade do
serviço de alimentação prestado pelas instituições
de educação infantil, foi direcionada às profissionais
que atuam na cozinha e na área pedagógica dessas
organizações. 

A iniciativa da Nestlé contou, em Minas Gerais,
com o apoio do Instituto Telemig Celular, que con-
tribuiu com a articulação dos Conselhos Municipais
dos Direitos no processo de formação. Com o obje-
tivo de reconhecer as escolas que desenvolveram
atividades de atenção à saúde alimentar, o Nutrir
premiou 21 instituições de ensino no estado.

A creche comunitária Caminhos para Crescer foi
uma das três premiadas em Betim. O trabalho, inti-
tulado “Ora-Pro-Nóbis: da cerca para a mesa”, tem
por base uma gelatina feita com a planta. A inicia-
tiva rendeu à creche um prêmio em dinheiro e
materiais pedagógicos. A creche descobriu, por
acaso, uma planta da região que é muito rica e
poderia fazer diferença na alimentação das cri-
anças. Das quatros crianças com diagnóstico de
desnutrição no início do ano passado, duas já
superaram a doença. A coordenadora pedagógica
da creche, Rosilene Diniz Carvalho, destaca que a
participação da família, o acompanhamento médi-
co e o olhar atento dos conselheiros também são
fundamentais. “A escola pode ser uma grande
articuladora dos atores que compõem a rede de
proteção dos direitos da criança e do adolescente”,
completa a assessora da coordenação do Cenpec,
Isa Guará.

Programa Escola Aberta realiza 
atividades culturais, esportivas e 
profissionalizantes nos fins de semana.
Essas atividades oferecem formação que
vai além das disciplinas tradicionais
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Neste ano, R$1,6 milhão foi investido em proje-
tos sociais voltados para meninas e meninos de
Ipatinga, Vale do Aço. O recurso destinado ao Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
fortaleceu ações como de combate à violência sexu-
al infanto-juvenil e a implantação de medidas
socioeducativas na cidade. Essas informações foram
apresentadas na 12ª Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, realizada nos
dias 11 e 12 de novembro, em Ipatinga. Durante o
evento que reuniu cerca de 300 atores sociais da
região, foram divulgadas também informações pre-
liminares de um diagnóstico da infância e da ado-
lescência no município. O estudo revelou altos
índices de gravidez na adolescência, evasão escolar
e exploração do trabalho infantil.

Em dezembro, o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Ipatinga
terá o resultado final da consulta que foi realizada
em cinco mil residências, além de escolas e unidades
de saúde da cidade. “Essas informações vão sub-
sidiar o plano de ação do conselho para 2007. Vamos
elaborar um edital com as prioridades diagnosti-
cadas para que as organizações apresentem proje-
tos em sintonia com a realidade da infância e da
adolescência no município”, explica o presidente do
CMDCA de Ipatinga, Leonardo Oliveira Rodrigues.    

Contudo, ele destaca que, apesar de o conselho
promover formações contínuas para a elaboração de
projetos sociais, as entidades do município encon-
tram dificuldades para sistematizar sua proposta de
intervenção. Outra questão apontada pelo conselheiro
é que algumas iniciativas sociais não alcançam os
resultados esperados. Mas por que isso ocorre? 

Para responder a essa pergunta, primeiro é pre-
ciso deixar claro em que consistem, realmente, os
projetos sociais. “É a expressão de uma intervenção
realizada a partir de um conjunto de ações plane-
jadas e articuladas com objetivos e resultados a
serem alcançados, dentro de um período e orçamen-
to previamente estabelecidos”, esclarece a psicólo-

ga Tânia Narciso, consultora em projetos sociais. Ela
diz que as pessoas têm pouca clareza sobre esse
conceito. “Os autores de propostas se limitam a
fazer alguma coisa e não respondem a questões fun-
damentais, como ‘por que’ e ‘para que’ fazer”, analisa
a consultora. 

Nesse sentido, a elaboração de um projeto
depende da análise de uma realidade que se pre-
tende transformar. Tânia ressalta que essa pesquisa
deve considerar vários olhares, já que a realidade
social é complexa e dinâmica. Após essa etapa,
planeja-se a intervenção. Em muitos casos, nesse
momento, surgem outras dificuldades: as pessoas
não conseguem propor ações articuladas para gerar
efeitos, mudanças. “É comum que membros de uma
instituição pensem ações a partir dos bens e dos

PROJETOS SOCIAIS

INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO 
Iniciativas sociais devem promover impacto e empoderamento da sociedade

A 12ª
Conferência
Municipal dos
Direitos da
Criança e do
Adolescente de
Ipatinga 
discutiu 
políticas 
públicas e 
desenvolvimento
por meio da 
construção de
uma rede social
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serviços que sua entidade tem a oferecer, e não a
partir dos interesses da comunidade”, explica Tânia.
(Veja na página 46 exemplos de trabalho em rede).

Ela destaca que, antes de gerar resultados para a
instituição, o projeto deve, obrigatoriamente, pro-
mover impacto para a comunidade. E isso vai além do
número de pessoas atendidas ou dos recursos gastos.
“Por uma característica histórica, muitos projetos soci-
ais tendem a desenvolver ações pontuais e de caráter
assistencialista, com foco no atendimento às necessi-
dades básicas, contribuindo para a manutenção e a
reprodução da desigualdade”, contextualiza Tânia. O
projeto deve, portanto, criar condições para que as
pessoas possam caminhar com as próprias pernas.
Caso contrário, corre-se o risco de que, com o fim do
trabalho, a situação volte a ser como antes.

PENSAMENTO NO PAPEL
Um número cada vez maior de profissionais se

interessa por aprender a dinâmica de elaboração e
implementação de projetos sociais, principalmente a
escrever a proposta de tal forma que ela seja interessante
o suficiente para mobilizar recursos. “O primeiro
passo é colocar o projeto na perspectiva do pensa-
mento, do querer fazer. A redação é o resultado do
trabalho de análise e síntese de informações e pro-
postas relativas a determinado problema”,
esclarece Tânia. 

Como o documento expressa a intervenção social
que se pretende realizar, é essencial ter um texto
bem escrito: apresentar com clareza a relação entre

objetivo, atividades e resultados. Além disso, o con-
teúdo do projeto deve trazer as ferramentas para a
gestão das iniciativas propostas, definindo os seus
indicadores de monitoramento e avaliação. A
redação do projeto é uma etapa importante também
para se pensar nos recursos financeiros e pessoais
que o trabalho demandará. 

DE MÃOS DADAS
Um caminho para alcançar a transformação social

é a articulação entre diferentes setores e projetos,
pois o ambiente social é diversificado e vários fatores
estão interligados em uma situação que se pretende
melhorar. Por isso, é fundamental trabalhar em rede
e sempre junto com a comunidade. Grupos, movimen-
tos, instituições públicas e organizações não-gover-
namentais devem se organizar e promover o trabalho
conjunto. Assim, as entidades podem criar projetos
coletivos e, inclusive, captar recursos em rede.

Infelizmente, a cultura personalista existente no
campo das políticas sociais ainda é uma barreira
para a união dos diferentes atores em torno de um
projeto comum. O consultor em Orçamento Público,
Políticas Sociais e Terceiro Setor, Maurício Vian, diz
que os “estrelismos dificultam a articulação das
entidades e, para superar esses empecilhos, é pre-
ciso considerar a comunidade atendida como o cen-
tro das atenções, e não os operadores de projetos”.

No projeto em rede, devem ser apresentadas as
entidades participantes, suas tarefas, responsabili-
dades e encargos. No caso de trabalhos ligados à
área da infância e da adolescência, o documento
final deve ser encaminhado ao respectivo Conselho
Municipal. Se for aprovado, uma das entidades da
rede assina um termo de compromisso e fica respon-
sável por receber os recursos e repassar às demais
instituições, de acordo com o plano de aplicação
elaborado.

A escolha da entidade que assina o termo de com-
promisso com o Conselho dos Direitos deve ser
democrática. Os gestores do projeto em rede devem
levar em conta alguns critérios, coletivamente
apontados e aceitos, como, por exemplo, a quali-
dade de gestão dessa entidade, assim como sua
estrutura e capacidade operacional para a execução
da iniciativa.

Maurício Vian explica que, caso ocorra alguma
irregularidade na aplicação dos recursos do projeto
comum, a responsabilidade, em termos legais, é da
entidade que assina o convênio. Mas, ética e moral-
mente, todas as organizações co-promotoras são
responsáveis pelo projeto, construído e assumido
conjuntamente. “No trabalho articulado, urge a
construção de um modelo cultural, social e coletivo,
isto é, em rede, em substituição ao modelo individual
e clientelista”, conclui Vian.
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PAPEL DOS CONSELHOS

O Estado de Minas Gerais conta com 806
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente
e 773 Conselhos Tutelares. Os dados do Centro de
Apoio Operacional da Promotoria da Infância e da
Juventude de outubro deste ano mostram o avanço
em direção ao fortalecimento do Sistema de
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
no estado. Mas a necessidade de garantir a quali-
dade das ações dos conselhos passa pela clareza de
seus papéis.

O representante da Associação Nacional dos
Centros de Defesa da Criança e do Adolescente
(ANCED), Wanderlino Nogueira Neto, conta que em
muitos lugares do Brasil há um “aparente conflito”
entre os Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente e os Tutelares. Ele acredita que isso se
deve muito mais a possíveis disputas de poder e
prestígio social do que à falta de um entendimento
sobre os diferentes papéis. “Se todos se sentissem
parte de um sistema estratégico de articulação e
integração, essa disputa ou confusão não ocorreria.
Não há base legal nem sentido lógico para isso”,
afirma Nogueira, que também é procurador de
Justiça aposentado da Bahia.

Para definir parâmetros de criação e funcionamento
dos Conselhos dos Direitos e Tutelares, o Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda) instituiu as Resoluções 75 e 105, respecti-
vamente. Em relação a esta última, foram lançadas as
Resoluções 106 e 116, que alteram os dispositivos rela-
tivos aos Conselhos dos Direitos. O procurador acredi-
ta que os documentos são norteadores das atividades
desses órgãos. 

Ele explica que os Conselhos dos Direitos são
órgãos públicos colegiados paritários, com poderes
deliberativos e responsáveis pelo controle das ações
públicas governamentais e não-governamentais.
“Isto significa acompanhamento, monitoramento,
avaliação e recomendação”, esclarece. Para isso, o
procurador explica que os CMDCAs devem analisar as
situações e diagnosticá-las, levando em conta mar-

cos normativos nacionais e internacionais. “Além
disso, devem estabelecer critérios para esse controle
como diretrizes estratégicas e normas operacionais
básicas”, completa. 

Os Conselhos Tutelares, Wanderlino define como
órgãos públicos, funcionalmente autônomos, apesar
dos vínculos administrativo e financeiro a algum
órgão gestor municipal. “Estão incumbidos essen-
cialmente de aplicar medidas específicas de proteção
especial, quando constatarem situações de ameaças
ou violações dos direitos das crianças e dos adoles-
centes”, afirma. Para que isso ocorra, os Conselhos
Tutelares devem requisitar serviços públicos a órgãos
de assistência social, educação, saúde, segurança ali-
mentar, entre outros.

De acordo com o procurador, o importante é que
ambos os conselhos tenham consciência de suas
funções e procurem sempre conhecer outras normas
além do Estatuto, como a Convenção sobre os
Direitos da Criança e as legislações ordinárias
brasileiras: Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
Lei Orgânica de Assistência Social, Código Civil,
entre outros. “É preciso que os conselhos trabalhem
harmônica e articuladamente, um completando o
outro, sem disputas estéreis”, pontua o procurador.

MUITO TRABALHO A SER FEITO
Quem exerce a função de conselheiro sabe que

são inúmeras as dificuldades para conseguir se
informar e realizar, diariamente, as tarefas
necessárias. Falta de transporte para visitas, carên-
cias na rede de atendimento e ausência de estrutu-
ra física são alguns exemplos. Para o coordenador
do Programa Escola de Conselhos da Universidade
do Mato Grosso do Sul, Ângelo Moti, há obstáculos
mais amplos que também devem ser avaliados para
se pensar na atuação dos conselhos. Ele acredita
que mudar a forma da sociedade brasileira pensar e
agir em relação às crianças e aos adolescentes é fun-
damental, mas isso acontece gradualmente. Ele
também afirma que, apesar de instituídos pela

Conselhos devem trabalhar em harmonia para fortalecer Sistema de Garantia 
FUNÇÕES DISTINTAS, OBJETIVOS COMUNS

SIMONE FRANÇA
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Constituição Federal de 1988 como espaços de par-
ticipação, os conselhos somente serão a expressão
de uma democracia participativa quando estiverem
fortalecidos e exercendo plenamente suas funções.
“Sem essa consolidação, teremos efetivado apenas
a parte representativa de nosso processo
democrático”, analisa. 

Wanderlino Nogueira destaca também o papel dos
Conselhos Tutelares na promoção e no fortalecimento
da democracia participativa direta, e isso começa no
processo de escolha dos seus membros. “Esses
órgãos são mecanismos de acesso das comunidades
ao poder público. Quanto mais democrático for o
processo de escolha, mais essa finalidade será
alcançada”, compara o procurador. Ele enfatiza que
os conselheiros tutelares são agentes políticos e
não técnico-burocratas. “Toda tentativa de criação
de categoria profissional é, a meu ver, prejudicial e
anômala. Os conselhos são vozes políticas das
comunidades, onde estão as crianças e os adoles-
centes com direitos a serem ressarcidos”, afirma.  

O bom funcionamento do Sistema de Garantia
dos Direitos, resultado da articulação entre atores
co-responsáveis pela atenção aos direitos da cri-
ança e do adolescente, certamente é um dos princi-
pais passos para a boa atuação dos conselhos. O
Sistema tem como função promover, defender e
controlar a efetivação dos direitos. É muito impor-
tante que cada integrante – Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário; sociedade civil, empresas,
Ministério Público, defensorias públicas, conselhos
e Polícias Civil e Militar – esteja ciente do seu com-

promisso com as crianças e os adolescentes. A
Resolução 113 do Conanda, lançada este ano, define
o que é o Sistema de Garantia dos Direitos, sua
importância e qual a função de cada ator.

ALIADO
Outros espaços para discutir dificuldades,

avanços, troca de experiências e, principalmente,
para tomar decisões políticas acerca dos direitos
infanto-juvenis são os fóruns, frentes, núcleos ou
redes regionais e municipais. Compostos exclusiva-
mente por organizações da sociedade civil ou de
forma mista por representantes governamentais e
não-governamentais, esses espaços sempre foram
grandes aliados dos direitos da infância e da ado-
lescência e, conseqüentemente, dos conselhos. 

Em Minas Gerais, o trabalho da Frente Estadual de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente,
composta por organizações e movimentos sociais, é
referência para outras articulações do interior do
estado, como a Frente de Defesa do Triângulo
Mineiro. Criada no final de 2005, a Frente já articula
vários municípios da região, apoiando o funciona-
mento dos conselhos. A coordenadora da Frente do
Triângulo, Mariangela Camargo, conta que as
reuniões e os encontros são uma oportunidade para
a troca de experiências e a tentativa de resolver
problemas. “Nesses momentos, todos percebem que
as situações vivenciadas em distintos lugares são
muito parecidas. Os conselheiros aprimoram seu
conhecimento e adquirem segurança para agir em
seus municípios”, conta a coordenadora.

Saiba mais: 
Para acessar o
conteúdo das
resoluções do
Conanda, acesse
www.sedh.gov.br
/conanda

LEO DRUMOND
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Vale a pena respirar fundo e seguir em frente,
pois a causa pela qual lutamos é digna, muito digna.
Essa foi a sensação que tomou conta dos partici-
pantes no último dia do VI Seminário Pró-conselho,
realizado em julho deste ano. A conferência de
encerramento do encontro foi marcada por um bate-
papo descontraído e, ao mesmo tempo, comovente
com o fundador e coordenador dos Doutores da
Alegria no Brasil, Wellington Nogueira.

Com a experiência de quem realiza de forma bem
sucedida a árdua tarefa de levar alegria a crianças
hospitalizadas, Wellington mostrou que não só é
possível fazer a diferença em situações de adversi-
dade, como deu pistas de como agir. Antes de passar
a elas, uma ressalva: assim como o palhaço fez
questão de mostrar que não há números, gráficos
ou indicadores capazes de expressar o quanto a ale-
gria faz bem aos meninos e às meninas que estão
nos hospitais. As “lições” que seguem são apenas
alguns conselhos extraídos da experiência vivida e
narrada por este Doutor da Alegria. 

LLiiççããoo  nnºº  11:: peça permissão. Ao contrário do que
fazem os médicos “normais”, os doutores da alegria
não submetem a criança a nenhum procedimento obri-
gatório. Antes de qualquer coisa, eles pedem permis-
são para começar a interagir e se esse consentimento
não vem, a brincadeira não acontece. Wellington
explica que o respeito pelo espaço dos meninos e das
meninas é essencial para que eles não sejam submeti-
dos a uma perfomance. Crianças e adolescentes devem
ser vistos como co-autores e não como um “fim”, por
mais que se tenham boas intenções. Eles têm vontades
e isso precisa ser levado em consideração. 

LLiiççããoo  nnºº  22:: exercite o olhar. Os Doutores da
Alegria não vêem meninos e meninas doentes, mas
crianças que, apesar de estarem num hospital, têm
uma essência saudável, como qualquer outra. Da
mesma forma, mais do que agir em prol de crianças e
adolescentes que tiveram direitos violados, gestores
públicos, promotores, conselheiros e membros do
movimento social não devem perder de vista que
estão lidando, acima de tudo, com pessoas que estão
na infância ou na adolescência. Independentemente

da história de vida que tenham, todos têm uma
essência e é isso que importa.

LLiiççããoo  nnºº  33:: valorize o que está bem. Assim como o
que está saudável em crianças hospitalizadas pode
ser esquecido, as potencialidades de meninos e
meninas podem se tornar invisíveis para aqueles
que só os enxergam como vítimas de violações de
direitos. A grande contribuição que se pode dar a
qualquer criança e adolescente é a oportunidade
para que possam desenvolver suas capacidades.

LLiiççããoo  nnºº  44:: olhe nos olhos. Se nos discursos sempre
se diz que crianças e adolescentes são sujeitos de
direitos, é preciso fazer com que essa percepção este-
ja presente nas ações do dia-a-dia. Os Doutores da
Alegria utilizam uma estratégia simples, mas funda-
mental: olham nos olhos dos meninos e das meninas.
Com isso, eles conseguem estabelecer uma interação
sincera, ideal para qualquer iniciativa que deseje pro-
mover e respeitar os direitos de meninos e meninas. 

LLiiççããoo  nnºº  55::  esteja disposto a mudar percepções
sobre si e sobre o mundo. Quando Wellington viajou
para Nova York estava em busca de cursos de teatro
que o preparasse para ser um ator de sucesso. Num
primeiro momento, ele conta que recebeu com
deboche o convite para ver o trabalho que alguns palhaços
estavam desenvolvendo em hospitais da cidade, mas
aceitou a proposta. “Eu nunca tinha visto um trabalho
tocar tanto um público composto por uma pessoa e
este público de apenas um deixar os atores tão felizes.
Naquele dia eu entendi a função social do artista”.
Mesmo duvidando do resultado, Wellington se dispôs a
conhecer o trabalho dos Doutores da Alegria e se con-
tagiou por ele, desse dia em diante muita coisa mudou
na vida deste brasileiro. Permitir-se conhecer novas
idéias pode levar a rumos inéditos e melhores do que
os que se percorreu até então.

LLiiççããoo  nnºº  66::  a alegria é um excelente remédio. Às
vezes, as dificuldades do dia-a-dia vencem nosso
bom humor, mas vale fazer um esforço. Quando se
está alegre, tudo fica mais fácil. Se é possível levar
alegria a crianças que vivem num ambiente hospita-
lar, não restam dúvidas de que também é possível
ser alegre em muitas outras situações adversas. 

LIÇÕES PARA A VIDA

FAZER A DIFERENÇA NA ADVERSIDADE
Doutores que fazem da alegria o remédio 

ELIZIANE LARA



Os Doutores da Alegria não
vêem meninos e meninas
doentes, mas crianças que,
apesar de estarem num 
hospital, têm uma essência
saudável, como qualquer outra
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PPRROOGGRRAAMMAAÇÇÃÃOO  

DDiiaa  1188//0044

15h às 18h – RECEPÇÃO E CREDENCIAMENTO
18h às 19h – ABERTURA DO SEMINÁRIO
19h às 20h – CONFERÊNCIA DE ABERTURA
EEqqüüiiddaaddee  ccoommoo  rraazzããoo  ppaarraa  oo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo
A prioridade às crianças e aos adolescentes representa a escolha
ética e também o melhor caminho para a criação das bases para o
desenvolvimento sustentável e a eqüidade. Um objetivo que deve
ser buscado por todos e que tenha a participação decisiva dos 
conselhos de políticas públicas. 
20h – APRESENTAÇÃO CULTURAL

DDiiaa  1199//0044

9h às 12h – DIÁLOGO ABERTO

CCoonnsseellhhooss  aarrttiiccuullaaddooss  ––  nnoovvoo  jjeeiittoo  ddee  ffaazzeerr  aa  ppoollííttiiccaa  ppúúbblliiccaa  ppaarraa
iinnffâânncciiaa  ee  aaddoolleessccêênncciiaa  
Em um formato interativo e inovador, especialistas vão conversar
com o público sobre a importância dos conselhos como expressão
da democracia participativa e a necessária articulação entre os
diferentes conselhos para formular políticas públicas que 
promovam a eqüidade.

14h às 18h – PAINÉIS TEMÁTICOS 

PPaaiinneell  11::    AAss  ccoonnffeerrêênncciiaass  ccoommoo  eessppaaççooss  ddeecciissiivvooss  ppaarraa  aa    pprroommooççããoo
ddaa  eeqqiiddaaddee  ee  aa  eeffeettiivvaaççããoo  ddaa  ddeemmooccrraacciiaa  ppaarrttiicciippaattiivvaa
A importância da participação e o sentido das Conferências na
gestão das políticas públicas. Em 2007, atores sociais da área da
criança e do adolescente, da assistência social, da segurança 
alimentar e outros temas serão chamados a avaliar as políticas
públicas, definir diretrizes e planejar estratégias de atuação
durante as Conferências Municipais, Estaduais e Nacionais. 

PPaaiinneell  22::  PPrroojjeettooss  SSoocciiaaiiss  ––  PPllaanneejjaannddoo  ee  eexxeeccuuttaannddoo  pprrooppoossttaass
ppaarraa  oo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo
Os atributos necessários à elaboração de projetos sociais na área
da criança e do adolescente que sejam transformadores e se 
sustentem nas perspectivas do desenvolvimento sustentável e da
construção coletiva.

PPaaiinneell  33::    OO  ddiirreeiittoo  àà  ccoonnvviivvêênncciiaa  ffaammiilliiaarr  ee  
ccoommuunniittáárriiaa  ––  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ee  ooppoorrttuunniiddaaddeess
A atenção à família (em sua diversidade) como elemento central da
política pública para as novas gerações; as oportunidades previstas
no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e o papel
dos conselhos na implementação dessa iniciativa.

PPaaiinneell  44::    AA  ggeessttããoo  nnoo  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  AAtteennddiimmeennttoo
SSoocciiooeedduuccaattiivvoo  ((SSIINNAASSEE))  ee  ooss  ddiirreeiittooss  hhuummaannooss
As novas concepções e parâmetros pedagógicos no atendimento
aos adolescentes em conflito com a lei; o SINASE como política
pública a ser concretizada pela participação dos municípios 
estados, União, conselhos, sociedade e que precisa ser permeada
por uma ação intersetorial das diferentes políticas públicas. 

DDiiaa  2200//0044

9H ÀS 12H – DIÁLOGO ABERTO

DDiiáállooggoo  11::  PPaarrttiicciippaaççããoo  ssoocciiooppoollííttiiccaa  nnoo  oorrççaammeennttoo  ppúúbblliiccoo
Os conselhos e seu poder de decisão e normatização; o papel dos
conselhos no ciclo orçamentário; participação no Poder Legislativo
e a incidência e controle social do orçamento público.

DDiiáállooggoo  22  ––  AAlltteerrnnaattiivvaass  llooccaaiiss  ddee  ccoommuunniiccaaççããoo  ppaarraa  oo  
ddeesseennvvoollvviimmeennttoo
A comunicação como elemento estratégico do desenvolvimento e
as alternativas locais para transformá-la em aliada para a 
mobilização e a transformação social. 

DDiiáállooggoo  33  ––  AA  ppaarrttiicciippaaççããoo  ppoollííttiiccaa  ddaass  ccrriiaannççaass  ee  ddooss  aaddoolleesscceenntteess
ccoommoo  ffaattoorr  ddee  cciiddaaddaanniiaa
A necessária formação para participação política; as vozes da
infância e da adolescência nos conselhos; as experiências e perfis
de atuação dos jovens na vida pública do país e a cultura como
espaço privilegiado para a mobilização e a participação.

DDiiáállooggoo  44  ––  AA  iiddeennttiiddaaddee  ddaass  ccrriiaannççaass  ee  ddooss  aaddoolleesscceenntteess  nnaa  
aaggeennddaa  ddooss  ccoonnsseellhhooss
As identidades da criança e do adolescente na vida 
contemporânea; a relação entre as gerações; diversidade e suas
implicações para as políticas públicas e para a ação dos conselhos. 

14H ÀS 15H30 – PRÓ-CONSELHO

PPoorr  qquuee  aa  ooppççããoo  ppeellooss  ddiirreeiittooss  ddaa  ccrriiaannççaa  ee  ddoo  aaddoolleesscceennttee??
O sentido de eleger as novas gerações como prioridade na agenda
do Estado, da sociedade civil e da responsabilidade social das
empresas

15H30 ÀS 17H00 – CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO

PPaarraa  ffaazzeerr  aa  ddiiffeerreennççaa,,  ccrriiaattiivviiddaaddee  ee  oouussaaddiiaa!!
Pensar o novo, reinventar as relações, conquistar aliados
improváveis, renovar as motivações para a ação social são pontes
para o novo país que queremos. 

VII SEMINÁRIO PRÓ-CONSELHO
Conselhos articulados para o desenvolvimento

Belo Horizonte | 18, 19 e 20 de abril de 2007

22 estados brasileiros representados no Seminário de 2006
Mais de 10 mil participantes desde 2001

Reserve sua agenda! Inscrições de 1 a 30 de março
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27. 

EM CONSONÂNCIA 
COM O ESTATUTO
A revista BONS CONSELHOS é a confir-
mação de determinações do art. 4º
do Estatuto da Criança e do
Adolescente – em que se afirma o
“dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder públi-
co assegurar todos os direitos
humanos a todas as crianças e ado-
lescentes” – e do art. 88/VI. Este
explicita a imprescindibilidade da
mobilização da opinião pública na
direção da participação dos diversos
segmentos na garantia dos direitos.
Essas determinações se concretizam
na lista editorial da publicação, por
meio da qualidade gráfica e dos
temas abordados, e na linguagem. 
Parabéns à equipe do Instituto
Telemig Celular. 

José Fernando da Silva 
Presidente do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda)

CONTEÚDO E PROJETO GRÁFICO
Gostaria de parabenizá-los pelas
novas edições da revista BONS

CONSELHOS. Realmente, o salto de
qualidade foi muito grande, tanto
em relação ao conteúdo quanto à
apresentação gráfica.

Soraya M. Pelegrini
Guaxupé/MG

SEMPRE JUNTO
Prezados editores,
Acompanho a revista BONS CONSELHOS

desde a sua primeira edição.
Acredito que é a melhor publicação
que temos na área dos direitos da
criança e do adolescente no Estado
de Minas Gerais. Pessoas físicas
podem receber a publicação ou ape-
nas pessoas jurídicas?
Desde já, agradeço.

Tereza Cristina do Carmo Pereira
Januária/MG

RReessppoossttaa:: Tereza, a revista é distribuí-
da tanto para pessoas físicas quanto
para jurídicas. Para receber a publi-
cação, envie o seu endereço 
completo para 
revista@institutotelemigcelular.org.br

CULTURA
A 9ª edição da revista BONS CONSELHOS

veio completa, desde as entrevistas
até as imagens. O assunto foi de
grande valia, pois o que precisamos
neste país é de muita cultura. Bom
seria se esta edição chegasse a cada
brasileiro. Que as próximas revistas
continuem assim!

Elizier P. de Oliveira
Conselho Tutelar 
Planura, MG

MAIS EXEMPLARES
Gostaríamos de solicitar mais exem-
plares, pelo menos 15, para o nosso
Conselho Tutelar, para fins de divul-
gação. Em outros momentos, já tive-
mos a possibilidade de distribuir a
revista a professores, líderes da
Pastoral da Criança, Polícia Militar,
presidente da Câmara de Vereadores,
creches, associações, rádios etc.

Valey Ribeiro Soares
Conselho Tutelar
Simonésia, MG

RReessppoossttaa:: Prezado Valey, em função
dos novos projetos editorial e gráfico
da revista e da necessidade de equili-
brar a distribuição da BONS CONSELHOS

para uma ampla diversidade de públi-
cos, optamos por reduzir a quantidade
de exemplares enviados a cada conselho.
Para que os parceiros de vocês não
deixem de receber a revista, solicita-
mos que os conselhos enviem para o
Instituto o nome das instituições, um
contato e o endereço completo para
fazermos o cadastro no banco de
dados da revista. Agradecemos pelo
contato e interesse pela BONS

CONSELHOS. 

Instituto Telemig Celular

QQuueerreemmooss  ssaabbeerr  oo  qquuee  vvooccêê  aacchhoouu  ddaa  rreevviissttaa..  
EEssccrreevvaa  ppaarraa  nnóóss::  RRuuaa  LLeevviinnddoo  LLooppeess,,  225588,,  FFuunncciioonnáárriiooss,,  BBHH,,  MMGG..  CCEEPP  3300114400--117700
OOuu  mmaannddee  uumm  ee--mmaaiill ppaarraa  rreevviissttaa@@iinnssttiittuuttootteelleemmiiggcceelluullaarr..oorrgg..bbrr

CARTAS

Agradecemos a todos os leitores que responderam ao questionário 
que acompanhou a última edição da BONS CONSELHOS. A sua opinião é 
fundamental para a qualidade da publicação.
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BONS CONSELHOS reserva sua última página para divulgar o trabalho de fotógrafos 
profissionais e amadores que lançam novos olhares sobre a infância e a adolescência. 

IMAGEM

Olhos atentos à leitura, 
pela lente de Leo Dromond


